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ТЕМА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Т.П. Мінка, О.М. Обушенко, Д.Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – 

Х. : Право, 2013. – 312 с. 

2. Адміністративна діяльність НП: загальна частина: навч. посібник / 

Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., С.М. Алфьорова. – 

Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

3. Адмiнiстративна дiяльнiсть. Частина особлива: Пiдручник / За заг. 

ред. О.М.Бандурки. - Харкiв: Ун-т внутр. справ, 1998. – 305 с.  

4. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть 

Особенная: Учебник.— Изд. 3-е, исправ. и доп. // Под ред. д-ра. юрид. наук, 

проф., акад. РАЕН А.П. Коренева.— М.: ―Щит-М‖, 2001.— 360с. 

5. Адміністративна (поліцейська) діяльність НП (Загальна частина). 

Підручник //Авт. колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – 

керівники).– К.: КНТ. 2008. –816 с. 

6. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. 

ред. проф. О.М. Бандурки.—Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, ―Еспада‖, 

2000.— 368с. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та  

методичні матеріали 

7. Адміністративна діяльність НП: навч. посібник / Київський 

національний ун-т внутрішніх справ / Є.М. Моісеєв (заг.ред.). — К. : КНТ, 

2008. — 263с. 

8. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во 

ЛьвДУВС, «Правова єдність», 2009. – 432 с.  

9. Адміністративна діяльність НП: Навчальний посібник / за заг. ред.. 

Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 

2008.–264 с. 

10. Адміністративна діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. 

О.І. Остапенка. – Л.: Афіша, 2002. – 52с.  

11. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. 

канд. юрид. наук А.В. Куракина.— М.: Изд-во «Делор и сервис», 2004.  

12. Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: основные черты 
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организации и деятельности. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – 101 с. 

13. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 

14. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху в наукових 

працях українських вчених / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 80 с. 

15. Протидія насильству в сім‘ї органами внутрішніх справ МВС 

України: посібник-практикум для курсантів факультетів підготовки фахівців 

для підрозділів поліції громадської безпеки вищих навчальних закладів, МВС 

України / Укладачі: Мінка Т.П., Гаркуша В.В., Репан М.І. - Дніпропетровськ, 

2013. - с. 65. 

16. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, Р.В. 

Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

17. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

18. Олефір В.І.. Черній В.В., Лошицький М.В. Охорона громадського 

порядку в сучасних умовах. Навч.-метод. посіб. – К.: Нац. акад. внутр. справ 

України, 2003.– 133 с. 

19. Організаційно-правові основи охорони громадського порядку в 

сучасних умовах: Науково-практичний посібник / Новіков В.В., Чистоклєтов 

Л.Г., Ковалів М.В., Скиба Л.Д. – Львів, 2003. – 136 с. 

Монографії та наукові видання 

20. Корнієнко М.В. Роль НП України в охороні громадського порядку 

при ускладненні оперативної обстановки: Монографія. – Дн-ськ: Україна, 2001. 

– 430 с. 

21. Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Д.: Поліграфіст, 2002. – 416 с. 

22. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності НП щодо 

забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Дн-ськ: Вид-во 

Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 448 с. 

23. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Протидія 

насильству в сім‘ї» з використанням інтерактивних технологій для 

перепідготовки працівників патрульної поліції Національної поліції України  

Текст] : [метод. рекомендації.] / Мінка Т.П., , Гаркуша В.В., Репан М.І., 

Жиляков М.І. – Д. : ДДУВС, 2016. – 34 с. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

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. 

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 НП 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. 
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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 

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.– 
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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 

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 
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48. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

49. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

50. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

51. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом НП України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС України № 358 від 13 

вересня 1991 р. 

52. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

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

53. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 

54. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

55. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

56. Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

57. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

58. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

59. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 
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60. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів НП з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім‘ї‖. 

(Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 917/16933) 

62. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

63. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

64. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

65. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

66. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є засвоєння знань щодо основ адміністративної діяльності 

дільничних офіцерів поліції, з‘ясування поняття та змісту поняття 

адміністративної діяльності дільничних офіцерів поліції, основних положень 

Закону України «Про Національну поліцію», а також нормативно-правових 

актів, що визначають адміністративну діяльність підрозділу дільничних 

офіцерів поліції. 

 
ВСТУП 

 

Службі дільничних офіцерів поліції належить провідна роль у вирішенні 

основних завдань, покладених на поліцію, щодо охорони громадського порядку 

та боротьби зі злочинністю. Дільничний офіцер поліції –  рятівник і порадник, 

він – перший, до кого звернеться за допомогою пересічний мешканець як 

великого міста, так і крихітного селища. Дільничні офіцери поліції, як сімейні 

лікарі, повинні знати та впливати на ситуацію у кожній «хворій родині». В 

більшості випадків, по роботі саме цього підрозділу населення дає оцінку 

діяльності поліції в цілому. Не випадково з боку керівництва держави, МВС 

України підрозділу дільничних офіцерів поліції надається особлива увага.  
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Сьогодні основні критерії оцінки роботи дільничного - це стан 

громадського порядку і криміногенної ситуації на ділянці. Велике значення 

надається професіоналізму дільничного офіцера умінню його працювати з 

людьми, знанню території адміністративної ділянки, його особливостей і 

населення, яке проживає на ньому, рівнем довір'я до нього з боку населення. 

 

І. ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ДІЛЬНИЧНИХ 

ОФІЦЕРІВ  ПОЛІЦІЇ 

 

 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Індивідуальна профілактична робота - комплекс заходів щодо 

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

перебувають на обліках в підрозділах Національної поліції, з метою  

попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень. 

 

 

Метою здійснення індивідуальної профілактичної роботи дільничним 

офіцером є - є недопущення вчинення правопорушень (кримінальних чи 

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

дусі поваги до закону, зміни їх антисоціальних поглядів. Індивідуальна 

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

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

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

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

щоб повернути її до нормального, суспільно вигідного способу життя.  

 

Завдання, які виконує дільничний офіцер при здійсненні індивідуально-

профілактичної роботи: 

–  усунення факторів, які негативно впливають на особу і можуть 

призвести до формування в неї антисоціальної спрямованості та протиправної 

поведінки; 

–  зміни в особи антисоціальних поглядів, звичок, інтересів, що може 

попередити вчинення особою не тільки адміністративних проступків, але й 

кримінальних правопорушень; 

–  застосування невідкладних заходів з попередження підготовлюваних 

правопорушень та припинення спроб їх вчинення. 

 

До заходів індивідуальної профілактики відносяться:  

 роз'яснення особі наслідки її суспільної небезпечної поведінки; 
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 усне попередження про неприпустимість протиправних і 

антигромадських дій; 

 соціальна реабілітація; 

 офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; 

 взяття на профілактичний облік; 

 адміністративний нагляд; 

 

Індивідуальна профілактична робота включає у себе ряд послідовних, 

взаємопов’язаних стадій:  

 виявлення осіб, від яких можливо очікувати вчинення правопорушень;  

 спостереження за такими особами; 

 здійснення на них профілактичного впливу. 

 

3. Види обліків, що ведуться дільничним офіцером при здійсненні 

індивідуально-профілактичної роботи. Загальний порядок постановки на 

профілактичних облік осіб 

Індивідуально-профілактична робота починається з виявлення і постановки 

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

поведінки, можна очікувати скоєння правопорушень. На цьому етапі 

визначається коло правопорушників, щодо яких є потреба у застосуванні 

профілактичного впливу. 

Особи, з якими дільничний інспектор проводить індивідуально-

профілактичну роботу визначені у Наказі МВС України № 550 від 

11.11.2010р. «Про затвердження Положення про службу дільничних 

інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів 

поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Дільничний інспектор ставить на профілактичний облік та у 

межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами 

таких категорій: 

- звільненими з місць позбавлення волі, які відбували 

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

погашено у встановленому законом порядку; 

- засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо 

яких не пов'язано із позбавленням волі; 

- особами, яким було винесено офіційне застереження про 

неприпустимість учинення насильства в сім'ї; 

- особами, які страждають на тяжкі психічні розлади і  

перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я. 
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Дільничний офіцер взаємодіє та надає допомогу іншим підрозділам і 

службам НП в організації та проведенні профілактичних заходів стосовно осіб, 

які перебувають в них на профілактичних обліках. Про таких осіб підрозділи та 

служби НП інформують службу дільничних інспекторів. 

 

1. Постановка на профілактичний облік. 

Постановка на профілактичний облік вищенаведеної категорії осіб, 

проводиться на підставі мотивованого рапорту дільничного офіцера. Рішення 

про постановку на профілактичний облік приймає керівник поліцейського 

відділку або його заступник. 

  

 

2. Ведення профілактичного обліку включає в себе: 

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

беруться на профілактичний облік, заносяться до журналу реєстрації 

підоблікових осіб. 

Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді 

відповідно до визначеної форми. За відсутності персонального комп'ютера 

інформація заноситься в письмовій формі до зазначеного журналу, 

виготовленого друкарським способом. Ведення зазначеного журналу 

покладається на працівників відділу (сектору) дільничних офіцерів. 

Якщо особа одночасно належить до декількох категорій 

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

назву «Категорія обліку». 

 

У дільничного офіцера в електронному вигляді зберігаються відомості на 

підоблікових осіб, які проживають на території адміністративної дільниці. Крім 

того, відомості про осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота 

дільничними інспекторами, заносяться до інтегрованих інформаційно-

пошукових систем НП. 

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

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

засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини. 

Справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів. 

 

3. Припинення профілактичного обліку. 

Дільничний офіцер припиняє профілактичний облік у разі: 

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

разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання до 

поліцейського відділку за територіальністю протягом п'яти днів надсилається 

відповідна інформація. 

2. У разі смерті підоблікової особи. 

3. Засудження підоблікової особи до позбавлення волі; 

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

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

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

покарання вони не вчинили нового злочину; 

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

протягом року з моменту вчинення останнього правопорушення не допустили 

повторних правопорушень; 

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

небезпечні, - після припинення диспансерного нагляду за такими особами. 

 

 

4. Особливості організації індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного офіцера у сільській місцевості 

 

Специфіка роботи дільничного офіцера у сільській місцевості 

визначається: 

1) віддаленістю дільниці від поліцейських відділків; 

2) відсутністю патрульної служби та інших підрозділів поліції; 

3) необхідністю виконання дільничним функцій інших підрозділів поліції 

(охорони громадського порядку, нагляду за безпекою руху транспорту та 

інших); 

4) необхідністю тісної взаємодії з виконавчими органами сільських, 

селищних рад і громадськими формуваннями; 

 

Особливості індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера в сільській місцевості: 

1. систематично вивчати оперативний стан, що склався на дільниці;  

2. добре знати людей, які мешкають на дільниці, систему доріг і ліній 

зв‘язку, руху транзитного і місцевого транспорту;  

3. вивчати поведінку та спосіб життя осіб, що перебувають на 

профілактичних обліках в підрозділах НП;  

4. знати місця масового відпочинку громадян, а також місця проведення 

релігійних обрядів;  

5. знати дислокацію об‘єктів торгівлі, місць зберігання товарно-

матеріальних цінностей в сільській раді та інших підприємств та організацій, 

що розташовані на дільниці, їх технічну оснащеність і систему охорони, дні 

видачі заробітної плати;  

6. власників авто, мото транспорту з числа осіб, що проживають на 

дільниці.  

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
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Розробка і прийняття зазначених нормативних актів для регулювання 

діяльності НП в цілому і дільничних інспекторів поліції, зокрема, має велике 

значення, в першу чергу в плані закріплення їх права на застосування нових 

адміністративно-попереджувальних заходів, а також чіткого визначення підстав 

та порядку застосування вже існуючих заходів. Це може бути здійснено також 

шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства. 

 
ІІ. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛУ ДІЛЬНИЧНИХ 

ОФІЦЕРІВ  ПОЛІЦІЇ 

 

Розглянувши специфіку правового регулювання діяльності дільничних 

інспекторів поліції звернемося до з‘ясування сутності покладених на цю 

службу завдань та функцій. 

Необхідно відмітити, що діяльність дільничних інспекторів поліції, на 

відміну від працівників інших служб, є багатофункціональною і забезпечує у 

визначеному обсязі всі напрямки і види адміністративної діяльності. Цим 

визначається їх особливе місце, роль та значення у вирішенні завдань 

адміністративної діяльності НП.  

В Положенні про службу дільничних інспекторів поліції 
1
, визначені такі 

основні завдання дільничних інспекторів поліції:  

– проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними 

до скоєння правопорушень;  

– охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;  

– робота з населенням та громадськими формуваннями на 

адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку й 

громадської безпеки;  

– попередження злочинів та адміністративних правопорушень; участь у 

розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці. 

Вказаний нормативний акт також визначає і основні функції служби 

ДІМ. Так, до них відносяться:  

– всебічне, повне й об’єктивне дослідження причин й умов, які сприяють 

вчиненню правопорушень, внесення пропозицій щодо їх усунення, підвищення 

ефективність організації роботи дільничних інспекторів поліції, забезпечення 

правопорядку, інформування населення з цих питань у своїх виступах та через 

засоби масової інформації;  

– розроблення й реалізація заходів щодо зміцнення дисципліни й законності 

серед працівників служби дільничних інспекторів поліції;  

– вивчення, узагальнення й рекомендації до впровадження позитивного 

досвіду роботи дільничних інспекторів поліції;  

– забезпечення добору, розстановки й виховання працівників служби 

дільничних інспекторів поліції, підвищення їх кваліфікації та професійної 

майстерності;  

                                           
1
 Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, 

затверджене наказом МВС України № 550 від 11.11. 2010.  



 15 

– організація відповідно до законодавства України розгляду і вирішення 

звернень громадян, які надходять для виконання службі дільничних інспекторів 

поліції;  

– участь у розкритті злочинів, скоєних на адміністративних дільницях. 

 Виходячи із змісту завдань діяльності дільничних інспекторів поліції 

службу ДІП в цілому можна визначити як основний підрозділ  поліції 

громадської безпеки, що в межах своєї компетенції, забезпечує охорону 

громадського порядку та боротьбу зі злочинністю в межах адміністративних 

дільниць.  

Служба дільничних інспекторів поліції має особливості, зумовлені 

завданнями, які покладені на неї, що дозволяє розглядати її з позиції окремого 

органу (підрозділу) поліції. Ці завдання відрізняються складністю і 

виконуються в процесі охорони громадського порядку на адміністративних 

дільницях. Вона має за своєю суттю особливу функціональну природу: з одного 

боку, як адміністративна служба, а з іншого боку – як служба, спеціально 

призначена для ведення загальної і індивідуально-профілактичної, виховної 

роботи з особами, схильними до вчинення злочинів і адміністративних 

проступків. 

Основні напрямки діяльності дільничних інспекторів поліції необхідно 

виділити наступні: адміністративна, профілактична, оперативно-розшукова і 

кримінально-процесуальна діяльність, а також соціально-правове 

обслуговування населення. Усі зазначені напрямки мають профілактичну 

спрямованість, націлену на охорону громадського порядку і боротьбу зі 

злочинністю, проте в перспективі пріоритетним видом діяльності буде останнє. 

У країнах з розвиненими ринковими відносинами цьому виду діяльності 

приділяється, в середньому, 75% робочого часу співробітників поліції 
2
. 

Під поняттям ―адміністративна діяльність НП‖ в країнах загального права 

розуміють в основному діяльність поліції щодо здійснення арештів, видання 

різних довідок, опитування потерпілих і підозрюваних, свідчення в суді, 

збирання інших матеріалів і навіть проведення різних нарад. Основне 

призначення адміністративної діяльності для поліції зарубіжних країн – це 

підготовка матеріалів до суду та управлінська діяльність щодо організації 

діяльності поліції. 

Юридичний словник Блека дає визначення адміністративної діяльності як 

практичного управління та керування різними органами та агенціями, які не є 

частиною державної влади
3
 . Інший юридичний словник – Гарнера під 

адміністративною діяльністю розуміє діяльність, яка визначає разом з 

адміністративним законодавством відносини між законодавцями, судовою 

владою та громадянами
4
. 

Серед основних напрямків діяльності поліції щодо забезпечення 

правопорядку, варто виділити: адміністративну діяльність; попереджувальну 

                                           
2
 Тучак М.О. Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами поліції адміністративно-юрисдикційних 

повноважень // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. – Вип. 11. – С. 142 – 145. 
3
 Black‘s Lara Dictionary: 5

th
 Edition. – Saint Paul, Minnessota: West Publishing Company, 1990. – 80 p. 

4
 Yarner B.A. Dictionary of Modern Legal Usage. – 2-nd edition. – New-York: Oxford University Рress, 1995. – 380 p. 
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діяльність; участь у розкритті злочинів; проведення профілактичної роботи 

серед осіб, схильних до вчинення злочинів та інших правопорушень; надання в 

межах своєї компетенції допомоги громадянам, посадовим особам, 

підприємствам, установам, організаціям і громадським об‘єднанням у 

здійсненні їх законних прав і інтересів. 

Адміністративна діяльність є одним із головних напрямків роботи  поліції, 

яка здійснює практичне впровадження в життя законів і нормативних актів у 

сфері охорони громадського порядку.  

В адміністративно-правовій літературі можна зустріти декілька основних 

визначень ―адміністративної діяльності НП‖. 

Зокрема, ще у 1948 р. відомий вчений – адміністративіст І.І. Євтіхєєв 

писав, що адміністративна діяльність – „це діяльність виконавчо-розпорядчих 

органів у формі видання актів управління і застосування заходів примусу‖
5
. 

На думку, І.М. Машарова, адміністративна діяльність державних органів 

це – „урегульовану нормами адміністративного права підзаконна державно-

владна діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, які не є 

законодавчими або судовими, а також органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових осіб щодо нормативного  й індивідуального регулювання, охороні та 

захисту суспільних відносин з метою забезпечення належного правопорядку і 

необхідного режиму безпеки в суспільстві і державі‖
6
. 

М.В. Корнієнко під ―адміністративною діяльністю НП‖ розуміє 

специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяльність з 

організації та здійснення охорони громадського порядку, забезпечення 

громадської безпеки, попередження та припинення злочинів й інших 

правопорушень
7
.  

Інші автори ―адміністративна діяльність НП‖ розглядають як 

урегульовану нормами адміністративного права їх виконавчо-владну 

діяльність, яка спрямована на забезпечення особистої безпеки, захист прав і 

свобод, законних інтересів, громадського порядку, громадської безпеки та 

боротьбу зі злочинністю
8
. 

І.П. Голосніченко вважає, що адміністративна діяльність НП - це 

урегульована нормами, адміністративного права їх виконавчо-владна 

діяльність, яка спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист 

їх прав і свобод, законних інтересів, громадського порядку, громадської 

безпеки та боротьбу з правопорушеннями
9
. 

На думку М. Тучака, адміністративна діяльність поліції, – це 

цілеспрямована, організуюча виконавча і розпорядча діяльність, яка полягає у 

                                           
5
 Евтихеев И.И. Виды и формы административной деятельности: Дис. …д.ю.н.–М., 1948.–С. 174. 

6
 Машаров М.И.  Администативная деятельность как объект административно-правового регулирования 

// Государственная власть и местное самоуправление –2004.–№ 1.–С.33-34. 
7
 Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки.–Харків.: Вид-во Ун-ту 

внутр. справ, ―Еспада‖, 2000.–С. 8. 

8 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ (узагальненні матеріали для підготовки до державного 

іспиту з дисципліни спеціалізації).– К., 1999.–С.6. 

9 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. - Київ: Українська 

академія внутрішніх справ. 1995.–С.7. 
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безпосередньому, повсякденному, практичному здійсненні завдань і функцій 

держави щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю
10

. 

Автори науково-практичного коментарю до Закону України ―Про 

Національну поліцію‖ вважають, що ―адміністративна діяльність як функція 

поліції ― – це виконавчо-розпорядча діяльність її апаратів, служб та підрозділів 

щодо організації і практичного здійснення охорони громадського порядку і 

громадської безпеки межах наданих їй повноважень, на основі і для виконання 

законів та інших нормативно-правових актів
11

. 

Негодченко О.В. пропонує адміністративну діяльність поліції розуміти як 

форму реалізації наявних у підрозділах НП державно-владних повноважень 

щодо  застосування делегований їм від імені держави права на застосування 

специфічних заходів адміністративного впливу для забезпечення прав і свобод 

людини, охорони інтересів суспільства і держави від протиправних посягань
12

. 

Сутність адміністративної діяльності дільничних інспекторів поліції 

полягає в здійснені комплексу організаційних та практичних заходів, 

спрямованих на охорону громадського порядку, забезпечення громадської 

безпеки, спостереження за дотриманням правил дозвільної системи, 

адміністративного нагляду, попередження та припинення правопорушень, 

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень і злочинів, виховання громадян у дусі додержання законів, 

наданні допомоги іншим службам поліції у виконанні покладених на них 

завдань у межах відповідної території. 

Із визначення поняття адміністративної діяльності дільничних інспекторів 

поліції, можна зробити висновок, що вона цілком спрямована на організацію і 

здійснення охорони громадського порядку, протидію його порушенням.  

Серед основних напрямків діяльності дільничних інспекторів поліції щодо 

забезпечення правопорядку на закріпленій адміністративній дільниці, варто 

особливо виділити:  

– адміністративну діяльність;  

– попереджувальну діяльність;  

– участь у розкритті злочинів;  

– проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до 

вчинення злочинів та інших правопорушень;  

– надання в межах своєї компетенції допомоги громадянам, 

посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям і громадським 

об‘єднанням у здійсненні їх законних прав і інтересів . 

Адміністративна діяльність є одним із головних напрямків роботи 

дільничного інспектора поліції, що здійснює практичне впровадження в життя 

                                           
10 Тучак М.О. Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів поліції // Вісник Національного 

університету внутрішніх справ. 2001. Вип. 16. – С. 138 – 143.  

11 Науково-практичний коментар до Закону України ю‖. –Київ, Українська академія внутрішніх справ, 1996.–С. 

18. 
12

 Негодченко О.В. Особливості організаційних форм діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення 

реалізації конституційних прав та свобод людини // Вісн. Одеськ. юрид. ін-ту. – 2003. – № 1. – С. 8-13. 
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законів і нормативних актів у сфері охорони громадського порядку
13

.  

Сучасні дослідження свідчать, що в загальних витратах робочого часу 

дільничних інспекторів поліції зазначених напрямків складає: адміністративна 

– 41,4%; попереджувальна – 24,8%; участь і розслідуванні злочинів – 20,9%; по 

наданню допомоги громадян і інших посадових осіб у здійсненні їхніх прав і 

законних інтересів – 12,9% 
14

. 

Служба дільничних інспекторів, серед інших служб НП, до повноважень 

яких належить адміністративна діяльність, займає особливе місце тому, що 

поєднує і забезпечує: охорону громадського порядку і громадську безпеку, 

дорожній рух в межах адміністративної дільниці, здійснює дозвільну систему, 

адміністративний нагляд, попереджує, припиняє та притягує до 

відповідальності осіб які вчинили правопорушення, попереджує 

правопорушення серед неповнолітніх, охороняє приватну, державну, 

колективну й інші форми власності, забезпечує контроль за дотриманням 

правил перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства та ін. 

Для здійснення своїх повноважень, дільничні інспектори поліції мають 

право застосувати до порушників заходи примусу, в тому числі й 

адміністративно-процесуального забезпечення та накладати адміністративні 

стягнення. 

Зміст діяльності, спрямованої на охорону громадського порядку, 

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

виникають в середині підрозділу дільничних інспекторів у процесі організації і 

практичного вирішення завдань щодо забезпечення громадського порядку і 

безпеки; по-друге, під час повсякденної безпосередньої охорони громадського 

порядку і забезпечення громадської безпеки силами і засобами дільничних 

інспекторів поліції і громадськості. 

У першому випадку мова йде про визначення штатів, про підбір та 

розміщення кадрів, їх навчання, про планування охорони громадського 

порядку, про організацію та практичне забезпечення цього порядку, про 

здійснення функцій контролю (за нарядами ПСМ і дільничними інспекторами 

поліції з боку старших дільничних інспекторів) і т. ін., тобто про внутрішньо 

організаційні відносини (внутрішньо організаційна діяльність дільничних 

інспекторів поліції)
15

. 

В другому випадку – відносини, що складаються у зв‘язку з охороною 

громадського порядку, наприклад, такі відносини, які виникають у зв‘язку із 

вчиненням громадянином адміністративного правопорушення, або у зв‘язку із 

зверненням громадянина до дільничного інспектора поліції під час особистого 

прийому. Суб‘єктами таких відносин є: громадяни, органи, підприємства, 

установи, їхні посадові особи. Такі відносини належать до зовнішньої 

                                           
13

 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник.-Київ: Українська 

академія внутрішніх справ, 1995.– С. 28-34. 
14

 Тучак М.О. Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів поліції // Вісник Національного 

університету внутрішніх справ. 2001. Вип. 16. – С. 138 – 143.  
15

 Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, 

затверджене наказом МВС України № 550 від 11.11. 2010.  
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адміністративної діяльності дільничних інспекторів поліції і виражаються у 

безпосередньому забезпеченні дотримання громадянами, посадовим особам 

вимог законодавства в сфері внутрішніх справ, у здійсненні заходів, 

спрямованих на попередження, припинення порушень і притягнення винних до 

відповідальності 
16

. 

Внутрішньо-організаційна і зовнішня діяльність дільничних інспекторів 

поліції взаємозалежні і спрямовані на вирішення головного завдання, створення 

для громадян і посадових осіб найбільш сприятливих умов для праці, 

відпочинку, забезпечення потреб, реалізації прав і законних інтересів
17

.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, під адміністративною діяльністю дільничного інспектора 

поліції варто розуміти урегульовану переважно нормами адміністративного права 

підзаконну державно-владну діяльність, дільничних інспекторів поліції та їх 

помічників щодо практичного забезпечення охорони громадського порядку і 

безпеки на відповідній території (адміністративній дільниці). 

 

ІІІ. СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛУ ДІЛЬНИЧНИХ 

ОФІЦЕРІВ  ПОЛІЦІЇ 

Однією з особливостей правового становища служби дільничних 

інспекторів поліції є її багатофункціональність. Для вирішення поставлених 

завдань дільничним інспекторам поліції доводиться виконувати майже всі види 

діяльності НП (адміністративну, оперативно-розшукову, кримінально-

процесуальну, профілактичну). Це все вимагає від них високого рівня освіти та 

професіоналізму. 

Служба дільничних  інспекторів  поліції  в  системі  МВС України 

забезпечує   в   межах   своїх  повноважень  організацію профілактичної роботи 

з особами,  які  перебувають  на  обліках  в  органах  внутрішніх  справ,  щодо  

попередження вчинення з їх боку злочинів та інших  правопорушень  з  

широким  залученням  до  цієї роботи  населення  та громадських формувань з 

охорони громадського порядку, формування позитивного іміджу поліції.  

До складу служби дільничних інспекторів поліції входять: 

- управління  дільничних інспекторів поліції Департаменту профілактики 

правопорушень   Міністерства   внутрішніх  справ  України; 

                                           
16

 Бандурка О.М. Роль адміністративного законодавства в зміцненні правопорядку // Проблеми охорони 

громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції.— Харків: 

ХІВС, 1995.— С. 13-18. 
17

 Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові 

засади: Автореф. дис. …докт. юрид. наук.– Харків, 2004.–36 с.
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- відділи дільничних  інспекторів  поліції  головних управлінь  МВС, НП  

України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській  області,  

управлінь  МВС  України  в  областях та місті Севастополі  (далі  -  ГУМВС, 

УМВС, ГУНП); 

- відділення (сектори)  дільничних  інспекторів  поліції міських,   

районних  органів  внутрішніх  справ  (далі - міськ-, райоргани)
18

 

До  особового  складу  служби   дільничних   інспекторів поліції  

належать начальники управлінь (відділів,  відділень), їх заступники,  старші 

інспектори (інспектори) з роботи з населенням, старші  дільничні,  дільничні  

інспектори поліції та їх помічники, які перебувають на відповідних штатних 

посадах та мають спеціальні звання. Служба  дільничних  інспекторів  поліції  

при здійсненні своїх повноважень відповідно до законодавства України 

взаємодіє з центральними  і  місцевими  органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, державними установами та громадськими 

організаціями.  

На  працівників  служби дільничних інспекторів поліції у повному обсязі 

поширюються  пільги,  передбачені  Законом  України «Про Національну 

поліцію». Умови  і  порядок проходження служби встановлюється  Положенням  

про  проходження служби рядовим і начальницьким складом НП України. 

У своїй повсякденній діяльності служба дільничних інспекторів поліції 

керується Конституцією України, законами України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС 

України та Положенням про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Діяльність служби дільничних інспекторів поліції системи МВС України 

здійснюється відповідно до принципів поваги прав і свобод людини, 

законності, справедливості, гуманізму, а також за довіри й підтримки 

населення, громадських формувань і трудових колективів. 

 

Організація роботи керівників служби дільничних інспекторів поліції 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності служби й контроль за 

нею здійснює управління дільничних інспекторів поліції Департаменту 

профілактики правопорушень МВС України (далі - ДПП МВС України), 

управління (самостійні відділи) дільничних інспекторів поліції ГУМВС, УМВС, 

ГУНП. 

Управління дільничних інспекторів поліції ДПП МВС України, 

управління (самостійні відділи) дільничних інспекторів поліції ГУМВС, УМВС, 

ГУНП: 

1. Забезпечують контроль за діяльністю підлеглих підрозділів дільничних 

інспекторів поліції НП. 

2. Відповідають за організацію профілактичної роботи підпорядкованих 

підрозділів дільничних інспекторів поліції НП. 

                                           
18

 Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, 

затверджене наказом МВС України № 550 від 11.11. 2010 
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3. Аналізують стан, структуру й динаміку правопорушень за місцем 

проживання громадян, а також ефективність заходів НП для їх 

попередження й припинення. 

4. Готують для органів законодавчої та виконавчої влади інформаційні 

матеріали з проблемних питань діяльності служби дільничних 

інспекторів поліції, а також пропозиції, з урахуванням аналізу 

оперативної обстановки, щодо вдосконалення профілактики 

правопорушень. 

5. Забезпечують у встановленому порядку взаємодію з органами державної 

влади, а також із підрозділами МВС, ГУМВС, УМВС, ГУНП, 

громадськими об'єднаннями з питань профілактики правопорушень. 

6. Вносять у встановленому порядку до відповідних органів та організацій 

пропозиції про усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням. 

7. Готують необхідні матеріали для розгляду їх на колегіях (оперативних 

нарадах) МВС, ГУМВС, УМВС, ГУНП, методичні рекомендації та 

пропозиції щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності служби 

дільничних інспекторів поліції НП. 

8. Беруть участь у підготуванні й проведенні комплекс них операцій з 

попередження правопорушень. 

9. Здійснюють інспектування, контрольні перевірки, комплексні й інші 

виїзди у міськрайоргани внутрішніх справ для вивчення стану 

оперативно-службової діяльності, забезпечення фактичного виконання 

законодавчих актів України та нормативно-правових актів МВС України, 

а також надання їм методичної та практичної допомоги. 

10.  Вивчають, узагальнюють і впроваджують у практичну діяльність служби 

дільничних інспекторів поліції міськрай передовий вітчизняний і за-

рубіжний досвід роботи з попередження та профілактики правопорушень. 

11. Проводять службові перевірки за фактами: 

- порушення дисципліни та законності працівниками служб 

дільничних інспекторів поліції; 

- вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів особа 

ми, що перебувають на профілактичних обліках органів 

внутрішніх справ. 

12. Здійснюють заходи з поліпшення добору, розміщення, виховання й 

підвищення професійної майстерності працівників служб дільничних 

інспекторів поліції. 

13. Організовують перевірки звернень громадян і посадових осіб, матеріалів 

засобів масової інформації про недоліки в діяльності служби дільничних 

інспекторів поліції НП, у межах своєї компетенції вживають необхідних 

заходів до їх усунення. 

14. Ведуть у встановленому порядку справи за напрямками діяльності 

служби дільничних інспекторів поліції. 

Начальники відділів (відділень) дільничних інспекторів поліції  

міськрайонів у межах своєї компетенції: 
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1. Здійснюють керівництво дільничними інспекторами, їх помічниками, 

спрямовують і координують їх діяльність з охорони громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки, проведення профілактичної 

роботи на адміністративних дільницях. 

2. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів з працівниками  

оперативних  служб,  органів досудового слідства, дізнання, інших 

підрозділів- НП щодо попередження правопорушень, охорони гро-

мадського порядку, розкриття й розслідування злочинів, розшуку 

злочинців, безвісно зниклих та з інших напрямків оперативно-службової 

діяльності. 

3. Систематично контролюють, аналізують і оцінюють результати 

діяльності дільничних інспекторів, вживають заходів до усунення 

виявлених недоліків, а також вносять керівництву міськрайоргану 

пропозиції щодо вдосконалення діяльності служби, зміцнення взаємодії з 

іншими підрозділами НП, заінтересованими державними органами, 

громадськими формуваннями й релігійними організаціями. 

4. Планують роботу відділу (відділення) дільничних інспекторів, 

організовують виконання запланованих заходів, підготування звітів про 

результати службової діяльності дільничних інспекторів, аналітичних 

матеріалів з основних напрямків їхньої оперативно-службової діяльності, 

а також відомостей, що характеризують соціально-економічні, де-

мографічні й інші особливості території, що обслуговується 

міськрайорганом внутрішніх справ. 

5. Представляють при призначенні на посади дільничних інспекторів (за 

дорученням начальника міськрайоргану) у державних органах, 

громадських об'єднаннях і релігійних організаціях. 

6. Несуть відповідальність за прийняття та своєчасний і якісний розгляд 

дільничними інспекторами повідомлень, заяв, скарг громадян і посадових 

осіб з питань попередження й розкриття злочинів, профілактики 

правопорушень, охорони громадського порядку. 

7. Здійснюють контроль і облік службової діяльності дільничних 

інспекторів щодо реалізації всіх покладених на них завдань і функцій, 

дотримання ними законності при розгляді звернень громадян, виконання 

інших службових обов'язків. 

8. Вносять   керівництву   міськрайоргану   внутрішніх справ пропозиції про 

заслуховування на оперативних нарадах дільничних інспекторів щодо 

результатів їхньої діяльності. 

9. Здійснюють гласний і негласний контроль за несенням служби 

дільничними інспекторами. 

10. Щомісяця перевіряють наявність і ведення дільничними інспекторами 

службової документації, яка міститься в їх службовому приміщенні, 

відображаючи результати перевірки в журналі реєстрації відгуків і 

пропозицій громадян, який є в дільничного інспектора. 

11. Надають допомогу дільничним інспекторам поліції щодо охорони 

громадського порядку, боротьби зі злочинністю, контролю за особами, які 
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перебувають на профілактичному обліку, проведення дізнання за 

матеріалами, добору позаштатних дільничних інспекторів поліції, 

підготування матеріалів для проведення звітів перед населенням 

адміністративної дільниці. 

12. Не рідше одного разу на півріччя аналізують та готують пропозиції 

органам місцевого самоврядування простан матеріально-технічного 

забезпечення дільничних інспекторів, забезпечення їх житлом, 

службовими приміщеннями, меблями та засобами зв'язку. 

13. Беруть участь, у межах своєї компетенції, у роботі з відбору, навчання, 

виховання кадрів дільничних інспекторів. Вносять пропозиції про 

призначення на посаду, переміщення й звільнення з посади дільничних 

інспекторів, заохочення та притягнення у встановленому порядку до 

дисциплінарної відповідальності, а також про заохочення громадян, 

членів громадських формувань з охорони громадського порядку, які 

активно сприяють поліції в забезпеченні охорони громадського порядку, 

профілактиці правопорушень і розкритті злочинів. 

14. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів поліції з громадськими 

об'єднаннями правоохоронної спрямованості в охороні громадського 

порядку, профілактиці правопорушень, а також у роботі з особами, які 

перебувають на профілактичному обліку НП. 

15. Здійснюють заходи щодо підвищення ролі й відповідальності старших 

дільничних інспекторів поліції у без посередньому керівництві 

дільничними інспекторами та посилення контролю за їх повсякденною 

службовою діяльністю. 

16. Уживають заходів до закріплення дільничних інспекторів на 

адміністративних дільницях, унеможливлення використання їх не за 

функціональними обов'язками, а також до створення їм належних умов 

для праці, забезпечення житлом і службовими приміщеннями, 

автотранспортом та засобами зв'язку. 

17. Розробляють і подають керівництву міськрайоргану на затвердження 

графіки роботи підлеглих, приймання ними громадян, виступів і звітів 

перед населенням, організовують і контролюють їх виконання. 

18. Забезпечують повсякденний контроль за діяльністю дільничних 

інспекторів з дотримання ними в службових приміщеннях санітарного 

порядку й правил пожежної безпеки. 

19. За фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів особами, які 

перебувають на профілактичному обліку в підрозділах Національної 

поліції, проводять службові перевірки виконання функціональних 

обов'язків дільничними інспекторами щодо профілактики злочинності 

стосовно цієї категорії осіб. Порядок проведення службової перевірки 

щодо дільничного інспектора поліції за фактами вчинення злочинів осо-

бами, які перебувають на профілактичному обліку в підрозділах 

Національної поліції, наведено в додатку 2 Положення про службу 

дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ 

України. 
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20. Забезпечують виконання загальнообов'язкових рішень місцевих рад, 

прийнятих ними в межах своєї компетенції. 

 

Порядок призначення старших дільничних (дільничних) інспекторів 

поліції.  

В підрозділах Національної поліції вводиться посада старшого 

дільничного інспектора поліції, який керує адміністративною зоною, до якої 

входить територія дільниць трьох-чотирьох дільничних інспекторів поліції. 

Старший дільничний (дільничний) інспектор поліції в Україні є громадянином 

України, який перебуває на відповідній штатній посаді начальницького складу 

НП і має спеціальне звання. 

Старший дільничний (дільничний) інспектор поліції повинен мати вищу 

або середню спеціальну юридичну освіту, необхідний рівень знань, достатній 

для здійснення своїх функціональних обов'язків, і прийняти Присягу пра-

цівника НП України. 

Кількість населення, що обслуговується старшим дільничним 

інспектором поліції, та чисельність групи дільничних інспекторів, якими він 

керує, установлюються начальником міськрайоргану залежно від стану 

оперативної обстановки, розмірів території та інших особливостей дільниці. 

Старший дільничний (дільничний) інспектор поліції призначається на 

посаду і звільняється з посади наказом начальника ГУМВС, УМВС, ГУНП. 

Працівник, уперше прийнятий до НП на посаду дільничного інспектора, 

допускається до самостійної роботи на дільниці після початкової підготовки, а 

призначений на цю посаду після закінчення навчального закладу системи МВС 

України чи з іншого підрозділу, якщо він раніше не працював на такій посаді, - 

після проходження тримісячного стажування на закріпленій дільниці під 

керівництвом досвідченого дільничного інспектора. 

Використання дільничного інспектора на роботі, яка не передбачена його 

службовими обов'язками, визначеними цим Положенням, категорично 

забороняється. 

Питання щодо призначення на посади дільничних інспекторів поліції 

випускників навчальних закладів системи МВС, переведення працівників 

служби дільничних інспекторів до інших підрозділів або працівників з інших 

підрозділів міськрайНП до служби дільничних інспекторів поліції 

погоджуються з керівництвом управління (відділу) дільничних інспекторів 

поліції ГУМВС,УМВС, ГУНП. 

Перезакріплення адміністративних дільниць за дільничними 

інспекторами поліції здійснюється наказом начальника міськрайоргану лише в 

крайніх випадках з обов'язковим урахуванням думки населення та місцевих 

органів самоврядування. 

Організація роботи дільничного інспектора покладається на начальника 

міського, районного органу (управління) внутрішніх справ, його заступника - 

начальника поліції громадської безпеки (заступника з керівництва дільничними 

інспекторами поліції ГУНП України в м. Києві). Безпосереднє керівництво його 
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роботою здійснюють начальник відділення (відділу) дільничних інспекторів і 

старший дільничний інспектор. 

За дільничним інспектором наказом начальника міськрайоргану 

закріплюється дільниця, якій надається відповідний порядковий номер. Розміри 

та межі дільниці встановлюються наказом міськрайоргану і за потреби 

переглядаються начальником за поданням начальника поліції громадської 

безпеки з урахуванням чисельності населення, стану оперативної обстановки, 

особливостей території та адміністративного поділу району, міста відповідно до 

визначених розрахунків (3 тис. осіб - у містах, 2,2 тис. осіб - у сільській 

місцевості). 

Дільничний інспектор поліції у своїй роботі тісно взаємодіє з 

працівниками інших підрозділів міськрайоргану, обмінюючись інформацією, 

беручи участь у плануванні та реалізації спільних заходів, що проводяться за 

вказівкою або за згодою його безпосереднього керівника, начальника 

міськрайоргану чи заступника. Залежно від оперативної обстановки, 

особливостей території, яка обслуговується, начальник міськрайоргану може 

зменшувати розміри окремих дільниць. 

З метою посилення охорони громадського порядку та громадської 

безпеки за місцем проживання громадян, створення резерву на посади 

дільничних інспекторів поліції до штату служби дільничних інспекторів поліції 

вводяться посади помічника дільничного інспектора поліції. 

Помічнику дільничного інспектора поліції присвоюється спеціальне 

звання молодшого начальницького складу НП. 

Призначення на посаду помічника дільничного інспектора поліції та 

звільнення з неї здійснюються начальником міськрайоргану згідно з 

номенклатурою посад, що визначається наказом ГУМВС, УМВС, ГУНП 

України в області. 

Чисельність помічників дільничних інспекторів поліції визначається з 

розрахунку: у сільських населених пунктах із кількістю населення три й більше 

тисячі - одна-дві посади, а в населених пунктах із кількістю населення до 

трьох тисяч і складною оперативною обстановкою – одна посада цих 

працівників. 

Наказом начальника міськрайоргану помічник дільничного інспектора 

поліції закріплюється за конкретним дільничним (старшим дільничним) 

інспектором поліції. Свою службову діяльність він здійснює під безпосереднім 

керівництвом дільничного (старшого дільничного) інспектора поліції, за яким 

закріплений. 

На помічника дільничного інспектора поліції в повному обсязі 

поширюються права й обов'язки, передбачені Положенням. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

До складу служби дільничних інспекторів поліції входять: управління  

дільничних інспекторів поліції Департаменту профілактики правопорушень 
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Міністерства   внутрішніх  справ  України; відділи   дільничних  інспекторів  

поліції  головних управлінь  МВС  України в Автономній Республіці Крим, 

місті Києві, Київській  області,  управлінь  МВС  України  в  областях та місті 

Севастополі  (далі  -  ГУМВС, УМВС, ГУНП); відділи (відділення)  дільничних  

інспекторів  поліції міських,   районних  органів  внутрішніх  справ  (далі - 

міськ-, райоргани). До  особового  складу  служби   дільничних   інспекторів 

поліції  належать начальники управлінь (відділів,  відділень), їх заступники,  

старші інспектори (інспектори) з роботи з населенням, старші  дільничні,  

дільничні  інспектори поліції та їх помічники, які перебувають на відповідних 

штатних посадах та мають спеціальні звання.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів поліції 

здійснюється значною кількістю нормативних актів, які відрізняються один від 

одного за багатьма ознаками. Найважливішу роль у системі законодавчих актів, 

які регулюють діяльність дільничних інспекторів поліції, відіграє Закон 

України ―Про Національну поліцію‖. 

Основна кількість правових норм, які регулюють діяльність дільничних 

інспекторів поліції, міститься у відомчих нормативних актах МВС. Насамперед 

у Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 11.11.2010 

року № 550. 

 

Виходячи із змісту завдань діяльності дільничних інспекторів поліції 

службу ДІМ в цілому можна визначити як основний підрозділ  поліції 

громадської безпеки, що в межах своєї компетенції, забезпечує охорону 

громадського порядку та боротьбу зі злочинністю в межах адміністративних 

дільниць.  

 

До складу служби дільничних інспекторів поліції входять: управління  

дільничних інспекторів поліції Департаменту профілактики правопорушень 

Міністерства   внутрішніх  справ  України; відділи   дільничних  інспекторів  

поліції  головних управлінь  МВС  України в Автономній Республіці Крим, 

місті Києві, Київській  області,  управлінь  МВС  України  в  областях та місті 

Севастополі  (далі  -  ГУМВС, УМВС, ГУНП); відділи (відділення)  дільничних  

інспекторів  поліції міських,   районних  НП  (далі - міськ-, райоргани). До  

особового  складу  служби   дільничних   інспекторів поліції  належать 

начальники управлінь (відділів,  відділень), їх заступники,  старші інспектори 

(інспектори) з роботи з населенням, старші  дільничні,  дільничні  інспектори 

поліції та їх помічники, які перебувають на відповідних штатних посадах та 

мають спеціальні звання.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 
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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. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СТАРШИХ ДІЛЬНИЧНИХ 

(ДІЛЬНИЧНИХ)  ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ. ПРАВА ТА ОБОВ‟ЯЗКИ 
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Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
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Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  
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07.08.1993 № 706 

68. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 
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вересня 1991 р. 
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73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів НП з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім‘ї‖. 

(Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  
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82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України і 

практики його реалізації визначити сутність та особливості проходження 

служби в Національній поліції. 

Для досягнення поставленої мети в необхідно вирішити такі основні 

завдання: а) дослідити правовий статус працівника дільничного офіцера поліції 

як основного чинника, що визначає специфіку державної служби в 

Національній поліції; б) визначитися з особливостями проходження служби в 

підрозділі дільничних офіцерів поліції; в) з‘ясувати специфіку юридичної 

відповідальності дільничних офіцерів поліції та її вплив на стан дисципліни та 

законності в відповідному підрозділі. 

 
ВСТУП 

 
Дільничні офіцери поліції виконують широке коло завдань та функцій 

щодо забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, 

попередження і припинення правопорушень, охорони громадського порядку, 

виявлення й  розкриття злочинів, захисту власності від протиправних посягань 

тощо.  Переважна більшість зазначених завдань реалізується в ході здійснення 

дільничними офіцерами адміністративної діяльності, тобто під час виконання 

адміністративного законодавства, реалізації наданих дільничному офіцеру прав 

та покладених на нього обов‘язків. 

 

І. ВИМОГИ ДО ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ 

 

Вимоги до дільничного інспектора поліції, як до працівника 

органів  внутрішніх справ, зазначені в ЗУ «Про Національну поліцію» від 

20.12.1990 року, №565, Постановою КМУ № 114 від 29.07.1991 року 

«Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом НП Української РСР», Наказом МВС України №550 

від 11.11.2010 року «Про затвердження Положення про службу дільничних 

інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» тощо. 

Зробивши ретельний аналіз законодавства, можливо зробити наступні 

висновки: 

1. На дільничного інспектора поліції розповсюджуються загальні вимоги як до 

працівника НП, а саме: 

здатність за своїми особистими, діловими і моральними  

якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я 
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виконувати покладені на поліцію завдання. При прийнятті на службу може 

бути встановлено іспитовий строк до  одного  року.
19

 

Згідно Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом НП Української РСР на службу в органи  внутрішніх справ 

приймаються на добровільних засадах особи, які досягли 18-річного віку, здатні 

за особистими якостями, освітою і станом здоров'я виконувати покладені на 

них обов'язки. Призовники не підлягають прийому на службу в органи 

внутрішніх справ, за винятком випадків,  

передбачених законодавством.
20

 

Дільничний інспектор поліції в Україні є громадянином України, 

який перебуває на відповідній штатній посаді начальницького 

складу НП і має спеціальне звання. 

Дільничний інспектор поліції повинен мати вищу або середню 

спеціальну юридичну освіту до фаху професійної діяльності в НП за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або бакалавра, необхідний рівень 

знань, достатній для здійснення своїх функціональних обов'язків, і 

прийняти Присягу працівника НП України.  

Дільничний інспектор поліції призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом начальника ГУМВС, УМВС, ГУНП. 

Працівник, уперше прийнятий до НП на посаду дільничного 

інспектора, допускається до самостійної роботи на дільниці після 

початкової підготовки, а призначений на цю посаду після закінчення 

навчального закладу системи МВС України чи з іншого підрозділу, 

якщо він раніше не працював на такій посаді, - після проходження 

тримісячного стажування на закріпленій дільниці під керівництвом 

досвідченого дільничного інспектора.
21

 

Питання щодо призначення на посади дільничних інспекторів поліції 

випускників навчальних закладів системи МВС, переведення працівників 

служби дільничних інспекторів до інших підрозділів або працівників з інших 

підрозділів міськрайонного до служби дільничних інспекторів поліції 

погоджуються з керівництвом управління (відділу) дільничних інспекторів 

поліції ГУМВС,УМВС, ГУНП.
22

 

Дільничний інспектор поліції повинен знати - Основи Конституції 

України; акти законодавства, що стосуються діяльності НП; інструктивні та 

методичні документи, що регулюють діяльність відповідного органу 

внутрішніх справ; основи економіки, організації праці та управління; структуру, 

принципи, методи правоохоронної діяльності НП, її правове забезпечення; 

методи аналізу оперативної обстановки на підпорядкованій території; види та 

форми звітності; правила ділового етикету та професійної етики; форми та 

                                           
19

 Див. ст.17 ЗУ «Про Національну поліцію» від 20.12.1990р. 
20

 Див. ст.. 3 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ 

Української РСР від 29.07.1991р. 
21

 Див. п. 7.2. Наказу МВС України №550 від 11.11.2010 року «Про затвердження Положення про службу 

дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 
22

 Див. п. 7.4. Наказу МВС України №550 від 11.11.2010 року «Про затвердження Положення про службу 

дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 
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методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці 

та протипожежного захисту; правила зберігання та застосування табельної 

зброї; правові підстави та тактичні прийоми застосування фізичного впливу та 

спеціальних засобів під час затримання громадян і застосування до них заходів 

примусу; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на 

комп'ютері. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

  Дільничний офіцер поліції повинен відповідати вимогам сьогодення, 

вміти використовувати в повсякденній діяльності чинне законодавство, мати 

навички роботи психолога, бути фізично розвинутим та морально стійким. 

 

 

ІІ. ПРАВА ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ 

 

Права дільничного інспектора поліції визначаються Законом України 

«Про Національну поліцію» від 20.12.1990 року та Наказом МВС України 

№550 від 11.11.2010 року «Про затвердження Положення про службу 

дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ 

України». 

Дільничний інспектор поліції при виконанні своїх службових 

повноважень має право: 

Вимагати від громадян і службових осіб припинення злочину або 

адміністративного правопорушення, а також дій, які перешкоджають 

здійсненню повноважень поліції, законній діяльності громадян. 

Перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх 

особу, якщо є достатні підстави підозрювати їх у скоєнні злочину або 

адміністративного правопорушення. 

Виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на 

підставі та в порядку, що встановлені законодавством України. 

Отримувати від громадян і посадових осіб пояснення, відомості, довідки, 

які необхідні у зв'язку з виконанням службових обов'язків дільничного 

інспектора. 

Викликати осіб, які систематично вчиняють порушення громадського 

порядку та інші правопорушення, для їх офіційного попередження про 

неприпустимість протиправної поведінки. 

Доставляти до міськрайоргану і затримувати на строк до трьох годин 

осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення 

згідно з законодавством України, якщо вичерпано інші заходи впливу. 

Затримувати (у разі відсутності військових патрулів) 

військовослужбовців, які порушують громадський порядок або вчиняють 

злочини, і доставляти їх до чергової частини міськрайоргану для подальшого 

передання військовим патрулям, представникам військової комендатури, 

військових частин або військових комісаріатів. 
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Викликати громадян і посадових осіб за справами та матеріалами, які 

перебувають у його провадженні. У випадках і в порядку, що передбачені 

кримінально-процесуальним законодавством і законодавством про 

адміністративні правопорушення, здійснювати приведення громадян і 

посадових осіб, які без поважних причин ухиляються від явки за викликом. 

Складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати 

адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні 

правопорушення відповідно до статті 177 і частин першої та другої статті 178 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Проводити передбачені кримінально-процесуальним законодавством 

України дізнання за справами, які перебувають в його провадженні, а також 

виконання окремих письмових доручень прокурорів, слідчих, органів дізнання, 

постанов судців і ухвал судів. 

Вилучати вогнепальну зброю та бойові припаси з підприємств, 

організацій, установ (крім воєнізованої охорони) у разі порушення правил 

придбання, зберігання, обліку, використання та перевезення цих предметів, 

проводити обстеження об'єктів дозвільної системи, вилучати вогнепальну 

зброю в громадян при скасуванні дозволу на право її зберігання й 

використання. 

Входити безперешкодно в будь-який час доби: 

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і 

організацій, у тому числі митниці, та оглядати їх з метою 

припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у 

вчиненні злочину або за умов стихійного лиха; 

б) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебу 

ває під адміністративним наглядом, з метою перевірки ви 

конання встановлених судом обмежень. 

Забороняється входити на територію і в приміщення посольств, 

консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних громадян, 

які мають дипломатичний імунітет. 

Затримувати й доставляти до НП, відповідно до законодавства України, 

осіб, які підозрюються в скоєнні злочину або ухиляються від виконання 

кримінального покарання чи адміністративного арешту, а також осіб, стосовно 

яких запобіжним заходом обрано взяття під варту. 

У разі опору, вчинення протидії вживати заходів до їх подолання, 

передбачених Законом України «Про Національну поліцію». 

Використовувати безкоштовно транспортні засоби, що належать 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 

засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 

держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення) для проїзду до місця події чи стихійного лиха, доставлення до 

лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для 

переслідування правопорушників і доставлення їх до НП. 

Виносити офіційні застереження та захисні приписи особам, які вчинили 

насильство в сім'ї. 
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У невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно користуватися 

засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам, організаціям. 

Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну 

зброю в порядку, установленому Законом України «Про Національну поліцію». 

Підписувати й надсилати: 

1) запити: 

- до інформаційних центрів - щодо громадян, які проходять у справах про 

злочини, а також щодо осіб, стосовно яких здійснюється профілактична робота, 

з метою перевірки наявності в них судимості; 

-за місцем роботи правопорушників - про видачу на них характеристик, 

довідок та інших документів, необхідних для перевірки заяв громадян, 

виконання запитів підприємств, установ і організацій, проведення профілактич-

ної роботи; 

-до наркологічних, психоневрологічних диспансерів та інших установ 

органів охорони здоров'я - про перебування громадян на медичному або 

профілактичному обліку, наявність у них захворювань на хронічний алкоголізм 

чи наркоманію, їх ставлення до лікування; 

2) відповіді на запити підприємств, установ, організацій про 

місцезнаходження осіб, які ухиляються від сплати аліментів; 

повідомлення за місцем роботи осіб, які перебувають під наглядом поліції, про 

встановлення щодо них адміністративного нагляду і пропозиції стосовно 

закріплення за ними шефів-наставників; 

3) пропозиції щодо створення в трудових колективах комісії з боротьби з 

пияцтвом, товариського суду, ради громадських пунктів охорони порядку про 

обговорення антигромадської поведінки осіб, що перебувають на 

профілактичному обліку, і проведення з ними виховної роботи; 

4) направлення до органів судово-медичної експертизи на медичне 

обстеження осіб, яким завдано тілесних ушкоджень, а також запиту про ступінь 

тяжкості цих ушкоджень.
23

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

  Таким чином, права дільничного офіцера поліції зазначені у Законі 

України «Про Національну поліцію» та у Положенні про службу дільничних 

інспекторів поліції, затвердженому наказом МВС України № 550 від 11.11.2010 

року. Під час виконання службових обов‘язків, дільничний офіцер поліції 

керівництвом Національної поліції або місцевими органами влади може бути 

наділений додатковими правами.  

 

 

 

 

 

                                           
23

 Див. Наказ МВС України №550 від 11.11.2010 року «Про затвердження Положення про службу дільничних 

інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 



 39 

ІІІ. ОБОВ„ЯЗКИ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ 
 

Дільничний інспектор поліції повинен постійно вивчати та аналізувати 

оперативну обстановку на адміністративній дільниці.  

 Дільничний інспектор поліції повинен знати:  

територію адміністративної дільниці, її особливості, систему доріг, 

розташування й режим роботи підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, баз, складів, інших місць збереження товарно-матеріальних 

цінностей, а також об'єктів дозвільної системи, аптеки, інші місця збереження 

наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок їх охорони, місця 

стоянок транспортних засобів, а в сільській місцевості - усі населені пункти, 

фермерські господарства, лісові масиви, заготівельні та переробні організації, 

можливі місця незаконного вирощування посівів снотворного маку чи 

конопель, місця зберігання і переробки врожаю цих культур, які містять 

наркотичні речовини;  

населення адміністративної дільниці, характер його зайнятості, етнічний склад, 

місцеві звичаї, традиції та культуру;  

кількість скоєних на адміністративній дільниці злочинів, обставини, які 

призводять до їх скоєння, осіб, поведінка яких контролюється працівниками 

НП, прикмети осіб, що підозрюються у скоєні злочинів, осіб, що скоїли 

злочини, викрадених речей та транспортних засобів, які перебувають у 

розшуку;  

законодавство, що регламентує діяльність служби дільничних інспекторів 

поліції, питання організації охорони громадського порядку та громадської 

безпеки, боротьби зі злочинністю, а також керуватися ними у повсякденній 

діяльності;  

місця концентрації осіб, схильних до скоєння адміністративних правопорушень 

та злочинів;  

сили та засоби, які залучаються до охорони громадського порядку, 

попередження й розкриття злочинів та адміністративних правопорушень;  

порядок огляду місця події, виявлення, закріплення та вилучення слідів злочину 

та інших речових доказів, дії дільничного інспектора поліції на місці вчинення 

злочину, а також оформлення процесуальних документів, які складаються за 

дорученням слідчого.  

  Дільничний інспектор поліції має надавати допомогу:  

Громадянам, службовим особам, підприємствам, установам, 

організаціям, громадським організаціям у здійсненні їх законної діяльності, 

якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.  

Правову, першу медичну та іншу допомогу громадянам, які 

постраждали від протиправних дій, у результаті нещасних випадків, особам, які 

перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя або здоров'я 

стані.  
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Дільничний інспектор поліції повинен попереджувати, виявляти та 

припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати в межах своїх 

повноважень провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

При виявленні на території адміністративної дільниці інших порушень, 

реагування на які не належить до компетенції НП, інформувати про це органи 

державної влади та місцевого самоврядування.  

Проводити профілактично-роз'яснювальну роботу серед населення з 

метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, правової культури, 

негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ.  

  Рекомендує особам, яким заподіяно тілесні ушкодження, звернутися до 

органів судово-медичної експертизи для проходження медичного обстеження 

для визначення ступеня тяжкості цих ушкоджень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

  Таким чином, на дільничного офіцера поліції покладено широке коло 

обов‘язків, яке передбачено відомчими нормативними актами, неналежне 

виконання яких може потягнути за собою дисциплінарну, адміністративну, а 

також кримінальну відповідальність.    

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЛЬНИЦІ 

Організація роботи дільничного інспектора покладається на начальника 

міського, районного органу (управління) внутрішніх справ, його заступника - 

начальника поліції громадської безпеки та заступника начальника з керівництва 

дільничними інспекторами поліції. Безпосереднє керівництво його роботою 

здійснює начальник відділу (сектору) дільничних інспекторів та старший 

дільничний інспектор.  

За дільничним інспектором наказом начальника міськрайоргану 

закріплюється адміністративна дільниця, якій надається відповідний 

порядковий номер. Територія адміністративної дільниці (її розміри та межі) 

визначається, а за необхідності уточняється або переглядається (зменшується 

або збільшується) начальником міськрайоргану за поданням заступника 

начальника міськрайоргану (начальника поліції громадської безпеки, 

начальника служби дільничних інспекторів поліції) з обов'язковим урахуванням 

чисельності населення, яке проживає на дільниці, стану оперативної 

обстановки, наявності закріпленого за дільничним інспектором автотранспорту, 

особливостей території та адміністративного поділу міста (району) до 

визначених розрахунків (до 3 тис. чол. - у містах, у сільській місцевості - до 2,2 

тис. чол., індивідуально диференційованої площі залежно від кількості 

населених пунктів, віддаленості їх від міськрайоргану та між собою), думки 

населення та місцевих органів самоврядування.  

На період тривалої відсутності дільничного інспектора (відпустка, 

навчання, хвороба, відрядження та інше) обслуговувана ним адміністративна 

дільниця наказом начальника міськрайоргану за поданням заступника 

начальника (начальника поліції громадської безпеки, начальника служби 
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дільничних інспекторів) закріплюється за іншим дільничним інспектором 

поліції.  

Приймання дільниці проводиться під контролем начальника поліції 

громадської безпеки (за потреби - інших заступників начальника 

міськрайоргану), за участю старшого дільничного інспектора і в присутності 

дільничного інспектора, який здає дільницю. Дільничного інспектора, який 

приймає дільницю, ознайомлюють з її особливостями і станом оперативної 

обстановки. Про приймання-здавання дільниці робиться спеціальна позначка в 

паспорті на дільницю.  

Дільничний інспектор поліції працює за особистим планом, складеним у 

робочому зошиті на кожен тиждень з урахуванням оперативної обстановки та 

наявності на виконанні кореспонденції.  

Робочий зошит ведеться в довільній формі, реєструється в секретаріаті 

(канцелярії) міськрайоргану внутрішніх справ. Аркуші робочого зошита 

повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.  

Дільничний інспектор поліції у своїй роботі тісно взаємодіє з 

працівниками інших служб та підрозділів міськрайоргану шляхом обміну 

інформацією, участі в плануванні та реалізації спільних заходів, що 

проводяться за рішенням його безпосереднього керівника, начальника 

міськрайоргану внутрішніх справ чи заступника.  

Кожний дільничний інспектор поліції веде Паспорт дільниці, у якому 

зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, 

демографічні та інші особливості дільниці, дані про стан злочинності, 

організацію охорони громадського порядку, а також інша інформація, 

необхідна для виконання покладених на нього обов'язків.  

Режим роботи дільничного інспектора поліції визначається залежно від 

стану оперативної обстановки на дільниці. Тривалість робочого часу та 

відпочинку визначається Законом України «Про Національну поліцію», 

законодавством про працю і Положенням про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом НП, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.07.91 N 114.  

Протягом усього робочого дня дільничний інспектор зобов'язаний у 

встановленому начальником міськрайоргану внутрішніх справ або начальником 

поліції громадської безпеки порядку підтримувати зв'язок з черговим по 

міськрайоргану внутрішніх справ і своїм безпосереднім керівником.  

Установлюються приймальні дні населення на кожній дільниці у вівторок 

з 09.00 до 11.00, четвер - з 18.00 до 21.00, суботу - одним із дільничних 

інспекторів поліції адміністративної зони з 10.00 до 13.00 у службовому 

приміщенні старшого дільничного інспектора.  

Усі звернення під час особистого прийому громадян заносяться 

дільничним інспектором поліції до журналу обліку особистого прийому 

громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором поліції (додаток 3) і 

реєструються відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та 

наказу МВС від 14.04.2004 N 400 "Про порядок приймання, реєстрації та 

розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень 
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про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170.  

Дільничний інспектор поліції здійснює поквартирний та подвірний обхід 

помешкань громадян відповідно до методики проведення поквартирного 

(подвірного) обходу (додаток 4) з обов'язковим врученням візитних карток і 

пам'яток з профілактики злочинів. Результати обходу використовує в 

попереджувально-профілактичній роботі.  

Особливості організації роботи дільничного інспектора поліції в 

сільській місцевості  

Специфіка роботи дільничного інспектора поліції, який обслуговує 

сільську місцевість, насамперед визначається віддаленістю адміністративної 

дільниці від органу внутрішніх справ, відсутністю на цій території патрульної 

служби поліції, необхідністю виконання ним у тісній взаємодії з виконавчими 

органами сільських, селищних рад і громадськими організаціями функцій 

інших служб НП.  

При закріпленні за дільничним інспектором поліції адміністративної 

дільниці в сільській місцевості враховується її територія (особливості, розміри 

та межі), кількість сільських (селищних) рад та населених пунктів, віддаленість 

їх від районного органу внутрішніх справ та між собою, стан оперативної 

обстановки.  

Доцільно закріплювати адміністративну дільницю за дільничним 

інспектором поліції у межах однієї сільської (селищної) ради, що дасть йому 

можливість більш ефективно впливати на стан правопорядку на її території, 

оперативно реагувати на звернення громадян щодо вчинення злочинів та інших 

правопорушень.  

Дільничний інспектор поліції, який обслуговує два і більше сільських 

населених пункти, здійснює прийом громадян у визначені дні відповідно до 

графіка, затвердженого начальником міськрайоргану внутрішніх справ.  

Приклад: якщо дільничний інспектор поліції обслуговує чотири 

населених пункти, прийом громадян може здійснюватися за таким графіком:  

перший, третій вівторок місяця з 09.00 до 11.00 - у першому населеному 

пункті;  

другий, четвертий вівторок місяця з 09.00 до 11.00 - у другому 

населеному пункті;  

перший, третій четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у третьому населеному 

пункті;  

другий, четвертий четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у четвертому 

населеному пункті.  

У сільській місцевості прийом громадян проводити разом з 

представниками сільських (селищних) рад (за їх згодою), що дасть можливість 

вирішувати порушені у зверненнях питання відповідно до компетенції НП.  

З метою забезпечення належного громадського порядку, профілактики 

правопорушень у сільській місцевості дільничний інспектор поліції вживає 

таких заходів:  
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взаємодіє з головами сільських (селищних) рад, активом громадськості, 

керівниками сільськогосподарських підприємств, навчальних та культурних 

закладів з питань забезпечення правопорядку, профілактики правопорушень;  

за відсутності громадських формувань з охорони громадського порядку 

виходить з клопотаннями до виконавчих комітетів сільських (селищних) рад 

щодо їх створення;  

проводить за участю представників органів місцевого самоврядування, 

громадських помічників профілактично-роз'яснювальну роботу серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, населення, звітує на загальних зборах 

громад щодо стану правопорядку в населених пунктах з метою удосконалення 

організації профілактичної роботи, формування у свідомості людей, особливо 

молоді, правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних 

явищ, підняття престижу служби дільничних інспекторів серед громадян;  

у взаємодії із сільськими (селищними) радами та громадськими 

організаціями попереджує правопорушення стосовно осіб, які потребують 

соціальної, правової та іншої допомоги. З цією метою налагоджує взаємодію з 

органами соціального забезпечення, опікунськими радами органів місцевого 

самоврядування, благодійними організаціями, вносить пропозиції про 

закріплення за самотніми особами літнього віку опікунів, організацію шефства 

над ними та вжиття інших заходів з метою зміцнення їх соціальної захищеності;  

уживає заходів щодо попередження розкрадання сільгосппродуктів, 

пально-мастильних матеріалів, домашніх тварин. До цієї роботи активно 

залучає сільський актив, громадських помічників та членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку;  

у межах прикордонних районів взаємодіє з дільничними інспекторами 

прикордонної служби щодо проведення профілактичних заходів з протидії 

нелегальній міграції, виявлення шляхів проникнення контрабандних товарів, а 

також мешканців населених пунктів, розташованих у зоні державного кордону, 

через які здійснюються незаконні операції з переміщення товарів;  

разом з громадськими помічниками, членами громадських формувань з 

охорони громадського порядку систематично проводить відпрацювання 

території адміністративної дільниці з метою виявлення місць незаконного 

посіву снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих 

культур, які містять наркотичні речовини;  

уживає заходів для попередження, виявлення фактів виготовлення або 

зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв 

домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів 

для їх вироблення, реалізації самогону та інших міцних спиртних напоїв 

домашнього виробництва; 

 вносить пропозиції головам сільських (селищних) рад щодо усунення 

причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Діяльність дільничних офіцерів поліції, на відміну від працівників інших 

служб, є багатофункціональною і забезпечує у визначеному обсязі всі напрямки 
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і види адміністративної діяльності. Цим визначається їх особливе місце, роль та 

значення у вирішенні завдань адміністративної діяльності. У Положенні про 

службу дільничних інспекторів поліції, затвердженого Наказом МВС України 

від 11.11.2010 р. за № 550, визначені такі завдання адміністративної діяльності 

дільничних офіцерів поліції: проведення індивідуально-профілактичної роботи 

з особами, схильними до скоєння правопорушень; охорона громадського 

порядку і забезпечення громадської безпеки; робота з населенням та 

громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони 

громадського порядку й громадської безпеки; попередження злочинів та 

адміністративних правопорушень; участь у розкритті злочинів, учинених на 

території адміністративної дільниці. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Глибинні перетворення, які здійснюються в Україні на шляху 

становлення правової держави, стосуються всіх ланок суспільства і потребують 

удосконалення діяльності всіх органів державної влади, в тому числі НП. 

Служба дільничних інспекторів поліції виконує широке коло завдань та 

функцій щодо забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і 

свобод, попередження і припинення правопорушень, охорони громадського 

порядку, виявлення і розкриття злочинів, захисту власності від протиправних 

посягань тощо. Переважна більшість зазначених завдань реалізується в ході 

здійснення дільничними Інспекторами адміністративної діяльності, тобто під 

час виконання адміністративного законодавства, реалізації адміністративно-

правових норм. 

Реформування НП загалом і служби дільничних інспекторів поліції 

зокрема передбачає, з одного боку, вирішення проблем адаптації до нових умов 

їх організаційних структур, а з іншого — закріплення відповідних перетворень, 

нових завдань, функцій нормами чинного законодавства, в тому числі 

адміністративного. 

Служба дільничних інспекторів поліції має особливості, зумовлені тими 

завданнями, які покладені на неї, що дозволяє розглядати її з позиції окремого 

органу (підрозділу) поліції. Ці завдання відрізняються складністю і 

виконуються в процесі охорони громадського порядку на адміністративних 

дільницях. Вона має за своєю суттю особливу функціональну природу: з одного 

боку, як адміністративна служба, а з іншого боку - як служба, спеціально 

призначена для ведення загальної і індивідуально-профілактичної, виховної 

роботи з особами, схильними до вчинення злочинів і адміністративних 

проступків. Втім, служба дільничних інспекторів повинна зазнати докорінного 

переосмислення та реформування змісту своєї діяльності, функціональних 

обов'язків дільничних інспекторів поліції. Сучасна модель дільничного 

інспектора поліції XXI ст. повинна інтегрувати вітчизняний досвід та світові 

надбання. 
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По-перше, необхідно визначити статус дільничного інспектора поліції, 

його роль на території, яку він обслуговує (дільниці), та сферу повноважень. 

Підвищення статусу дільничного інспектора поліції повинно відбуватися через 

зміни у принципах відбору та підготовки дільничних інспекторів поліції. 

Дільничний інспектор повинен направлятися на навчання рішенням 

територіальної громади (зборів громадян) того населеного пункту, де мешкає 

претендент на посаду дільничного інспектора поліції. Претендент на посаду 

повинен, крім життєвого досвіду, мати авторитет серед населення, 

справджувати їх очікування, виступати захисником їх прав і свобод. Вік для 

прийняття цієї особи на службу може бути збільшено порівняно з іншими 

категоріями вперше прийнятих на службу в НП. Посада дільничного інспектора 

має стати виборною на кшталт інституту шерифів у США (якому понад 200 

років). 

По-друге, коло функціональних обов'язків дільничного інспектора поліції 

має бути суттєво розширено. Вони повинні включати вже існуючі 

повноваження, які в основному полягають в охороні громадського порядку та 

громадської безпеки, профілактиці правопорушень та роботі з громадськістю, а 

також включати обов'язки, які притаманні контрольно-наглядовим інспекціям 

та стосуються самих різних сфер життєдіяльності населення. Так, всі об'єкти та 

суб'єкти торгівлі, побуту, сфери обслуговування тощо, які підлягають 

ліцензуванню та контролю з боку територіальних органів влади та місцевого 

самоврядування, повинні при отриманні (продовженні) дозволів на свої види 

діяльності узгоджувати їх з дільничним інспектором поліції. Питання 

екологічного та санітарного стану території обслуговування завжди перебували 

у сфері повноважень дільничних інспекторів поліції, які взаємодіяли з 

комунальними службами, а от реальними повноваженнями дільничні 

інспектори поліції наділені не були. Навіть складати протоколи за ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил 

благоустрою територій міст та інших населених пунктів" дільничні інспектори 

не мали повноважень. 

По-третє, зазначені завдання значно розширяють адміністративно-

юрисдикційні повноваження дільничних інспекторів поліції та потребують 

законодавчого закріплення механізму їх забезпечення. Кодекс України про 

адміністративні правопорушення надає дільничному інспектору можливість 

самому накладаги стягнення тільки за два види правопорушень - за ст. 177 

"Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього 

виготовлення', за ст. 178 "Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і 

поява в громадських місцях у п'яному вигляді". Повноваження з притягнення до 

адміністративної відповідальності мають бути й у сфері торгівлі, екології та 

санітарії, підприємницької діяльності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою тощо. Але реальність виконання нових функцій дільничного 

інспектора поліції залежатиме від ефективного механізму їх забезпечення, 

одним із елементів якого можуть стати повноваження щодо винесення 

дільничним інспектором офіційних застережень, приписів тощо. Зокрема, 

практика застосування офіційних застережень та захисних приписів, 
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передбачена Законом України "Про насильство в сім'ї" від 15 листопада 2001 р., 

позитивно зарекомендувала себе в діяльності дільничного інспектора поліції та 

може бути поширена і на інші сфери його діяльності. Використання зазначених 

адміністративно-попереджувальних заходів дозволить посилити, перш за все, 

профілактику правопорушень на дільниці. 

По-четверте, зазначені зміни потребують значних зусиль щодо 

нормативного забезпечення нової ролі дільничного інспектора поліції. Втім, 

МВС України має сталу систему відомчих ВНЗ, потужний науковий потенціал 

яких можна спрямувати на підготовку змін до чинного законодавства, проектів 

нормативних актів, інструкцій тощо. 

По-п'яте, розширення повноважень дільничного інспектора поліції 

вимагатиме посилення контролю за його діяльністю, перш за все громадського. 

Тому повинна бути розроблена програма соціального моніторингу громадської 

думки щодо результатів такої діяльності. "Рівень постійного моніторингу 

громадської думки за сукупністю основних показників діяльності дільничного 

інспектора поліції повинен стати головним критерієм оцінки його роботи. 

По-шосте, посилення повноважень дільничних інспекторів поліції 

повинно відбуватися через сучасну систему підготовки, відповідно до вимог 

Болонського процесу. Дільничні інспектори мають володіти освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра державного управління. 

По-сьоме, зміни повинні відбутися і в назві спеціальності. Нові 

повноваження потребують нової форми. На місце дільничного інспектора 

повинен прийти державний інспектор громадського порядку та громадської 

безпеки. 

По-восьме, повноваження значно розширяють права дільничного 

інспектора поліції, тому, на наш погляд, у повному обсязі такими 

повноваженнями може користуватися старший дільничний інспектор поліції. 

По-дев'яте, діяльність дільничних інспекторів поліції має охоплювати не 

тільки громадські формування з охорони громадського порядку, але і всі 

громадські структури, які діють на адміністративній дільниці. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Опанувати інформацію Закону України «Про Національну поліцію», який 

має назву «Загальні засади проходження служби в поліції». 
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дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  
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82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

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

методів адміністративної діяльності поліції в сучасних умовах стосовно 

здійснення індивідуально-профілакточної діяльності. 

 
ВСТУП 

 

Конституційно закріплена необхідність забезпечення у діяльності 

уповноважених державних органів і їх посадових осіб пріоритету прав і свобод 

людини, вимагає збалансованості у визначенні форм та методів їх 

адміністративної діяльності.  

З одного боку, владний, імперативний характер адміністративної 

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

обмежити коло тих відносин, які жорстко регламентовані адміністративно-

правовими нормами.  

 Сьогодення вимагає від поліції використання якісно нових форм діяльності, 

заснованих на поєднанні більш ефективних методів та принципів організації і 

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

діяльності поліції повинно бути покладено безумовний пріоритет прав і свобод 

людини. 

У правоохоронній діяльності поліції використовуються різноманітні 

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

займає індивідуально-профілактична діяльність.  

 

І. ПРАВОВА ОСНОВА, ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ 

ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ІНДИВІДУАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

 

Повноваження дільничного інспектора по здійсненню профілактичної 

роботи повністю відповідають низці міжнародних правових актів, які 

передбачають виконання поліцейськими відповідних повноважень. До таких 

правових актів можна віднести: 

 

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

завдань поліції визначає попередження злочинності і боротьба з нею.  

Згідно мандату Експертного комітету з поліцейської етики і 

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

керівництвом Європейського комітету з проблем злочинності (CDPC) від 
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вересня 1998 р. : Функція попередження злочинності вирішується по різному в 

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

належить до загальної відповідальності держави Попередження злочинності 

часто поділяється на соціальне попередження та на ситуаційне попередження, 

обидва з яких належать до відповідальності поліції. 

Також правову основу становлять Наказ МВС 06.11.2015  № 1376 Про 

затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції; Наказ МВС 06.11.2015  № 1377  Про 

затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах 

поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

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

07.11.2015 № 1395 Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху зафіксовані не в автоматичному режимі. 

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

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

розшукову діяльність‖,  ―Про протидію корупції‖
24

, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Законів України «Про безоплатну правову 

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

1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 

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

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

поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2015 року № 877. 

 

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

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

 

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень; 

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

адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів 

для їх усунення; 

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 

правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні 

правопорушення. 

В системі Національної поліції основним суб‘єктом, який виконує 

повноваження з профілактики правопорушень та злочинів є дільничний 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

                                           
24

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

України. – 1995. –№ 34. – Ст. 266. 
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Міністерства внутрішніх справ України» основним завданням дільничного 

інспектора є проведення загальної та індивідуальної профілактичної 

роботи серед жителів адміністративної дільниці. Охорона громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується. 

 

 

2. Особливості організації проведення загальної та індивідуально-

профілактичної роботи дільничним інспектором на адміністративні 

дільниці. 
Профілактика правопорушень дільничним інспектором – це 

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

які сприяють учиненню правопорушень (як кримінальних, так і 

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

правопорушень, та застосування заходів, щодо виправлення таких осіб. 

Здійснюючи профілактику правопорушень дільничний інспектор 

займається профілактичною роботою. 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції 

в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Профілактична робота дільничного інспектора - здійснення 

організаційно-практичних заходів з проведення загальної та 

індивідуальної профілактики правопорушень на адміністративній 

дільниці. 

 

Отже, здійснюючи профілактичну роботу, дільничний інспектор виконує 

організаційно практичні заходи з проведення таких видів профілактики 

правопорушень: 

- загальна профілактика; 

- індивідуальна профілактика. 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції 

в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Загальна профілактична робота - комплекс заходів, спрямованих 

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

їх усунення в межах своєї компетенції, проведення профілактично-

роз'яснювальної роботи серед громадян. 
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ч. 14 п. 1.6 Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Індивідуальна профілактична робота - комплекс заходів щодо 

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

перебувають на обліках в підрозділах Національної поліції, з метою  

попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень. 

 

 

Метою здійснення індивідуальної профілактичної роботи дільничним 

інспектором є - є недопущення вчинення правопорушень (кримінальних чи 

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

дусі поваги до закону, зміни їх антисоціальних поглядів. Індивідуальна 

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

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

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

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

щоб повернути її до нормального, суспільно вигідного способу життя.  

 

Види обліків, що ведуться дільничним інспектором при здійсненні 

індивідуально-профілактичної роботи. Загальний порядок постановки на 

профілактичних облік осіб 

Індивідуально-профілактична робота починається з виявлення і постановки 

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

поведінки, можна очікувати скоєння правопорушень. На цьому етапі 

визначається коло правопорушників, щодо яких є потреба у застосуванні 

профілактичного впливу. 

Особи, з якими дільничний інспектор проводить індивідуально-

профілактичну роботу визначені у Наказі МВС України № 550 від 

11.11.2010р. «Про затвердження Положення про службу дільничних 

інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів 

поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Дільничний інспектор ставить на профілактичний облік та у 

межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами 

таких категорій: 

- звільненими з місць позбавлення волі, які відбували 

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

погашено у встановленому законом порядку; 

- засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо 
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яких не пов'язано із позбавленням волі; 

- особами, яким було винесено офіційне застереження про 

неприпустимість учинення насильства в сім'ї; 

- особами, які страждають на тяжкі психічні розлади і  

перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я. 

 

Дільничний інспектор взаємодіє та надає допомогу іншим підрозділам і 

службам НП в організації та проведенні профілактичних заходів стосовно осіб, 

які перебувають в них на профілактичних обліках. Про таких осіб підрозділи та 

служби НП інформують службу дільничних інспекторів. 

 

1. Постановка на профілактичний облік. 

Постановка на профілактичний облік вищенаведеної категорії осіб, 

проводиться на підставі мотивованого рапорту дільничного інспектора. 

Рішення про постановку на профілактичний облік приймає керівник 

поліцейського відділку або його заступник. 

  

 

2. Ведення профілактичного обліку включає в себе: 

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

беруться на профілактичний облік, заносяться до журналу реєстрації 

підоблікових осіб. 

Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді 

відповідно до визначеної форми. За відсутності персонального комп'ютера 

інформація заноситься в письмовій формі до зазначеного журналу, 

виготовленого друкарським способом. Ведення зазначеного журналу 

покладається на працівників відділу (сектору) дільничних інспекторів. 

Якщо особа одночасно належить до декількох категорій 

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

назву «Категорія обліку». 

 

У дільничного інспектора в електронному вигляді зберігаються відомості 

на підоблікових осіб, які проживають на території адміністративної дільниці. 

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

дільничними інспекторами, заносяться до інтегрованих інформаційно-

пошукових систем НП. 

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

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

засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини. 

Справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів. 

 

3. Припинення профілактичного обліку. 

Дільничний інспектор припиняє профілактичний облік у разі: 
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1. У разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання. У 

разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання до 

поліцейського відділку за територіальністю протягом п'яти днів надсилається 

відповідна інформація. 

2. У разі смерті підоблікової особи. 

3. Засудження підоблікової особи до позбавлення волі; 

4. Виправлення особи; 

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

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

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

покарання вони не вчинили нового злочину; 

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

протягом року з моменту вчинення останнього правопорушення не допустили 

повторних правопорушень; 

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

небезпечні, - після припинення диспансерного нагляду за такими особами. 

 

2. Методи одержання даних дільничним інспектором про причини та 

умови, які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній 

дільниці. 

 

Одержання даних дільничним інспектором про причини та умови, 

які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці 

може здійснюватися:  

 

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

дільниці, представниками органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими формуваннями.  

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

здійснюючи поквартирний обхід, здійснюючи обхід дільниці та спільне 

патрулювання з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, 

патрульною службою, може отримувати інформацію та виявляти осіб, які 

схильні до вчинення правопорушень; 

Наприклад: під час обходу адміністративної дільниці дільничний 

інспектор повинен здійснювати перевірку під'їздів будинків, горищ та 

підвальних приміщень з метою виявлення осіб, схильних до вчинення 

правопорушень та злочинів, припинення злочинів та інших правопорушень. 

 

2.2. шляхом установлення довірчих стосунків з громадянами, так і 

під час прийому громадян 

Наприклад: дільничний інспектор повинен мати довірчі стосунки з 

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

отримувати інформацію: 

- про осіб, які схильні до вчинення правопорушень; 
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- про осіб які допускають правопорушення в сім'ях,  

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

призначення лікаря; 

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

оточуючих. 

 

2.3. шляхом вивчення та узагальнення інформації, що міститься в 

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

обліки лікарів наркологів), матеріалах громадських формувань, скаргах 

громадян та повідомленнях посадових осіб.  

Наприклад: дільничний інспектор повинен підтримувати постійний 

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

закріплених за адміністративною зоною, на зміни в оперативній обстановці та 

обставини скоєних злочинів. 

Наприклад: Дільничний інспектор повинен щомісяця вивчати та 

узагальнювати інформацію: 

-        інформацію чергової частини про виїзди чергових нарядів  на 

сімейні конфлікти; 

-        повідомлення закладів охорони здоров'я про заподіяння тілесних 

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

-        скарги та заяви громадян, повідомлення посадових осіб про 

правопорушення, учинені в сім'ях;  

- матеріали громадських формувань з охорони громадського 

порядку щодо осіб, схильних до скоєння правопорушень. 

 

2.4. Шляхом перевірки за місцем проживання осіб, які перебувають 

на профілактичних обліках.  

Наприклад: дільничний інспектор не менше одного разу на місяць 

здійснює перевірку осіб, які перебувають на обліку дільничних інспекторів. 

 

2.5. Шляхом проведення поквартироного (подвірного) обходу. 

Наприклад: Дільничний інспектор, який здійснює поквартирний 

(подвірний) обхід помешкань громадян, повинен:  

 1. Установити:  

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

 1.2. Домашній телефон.  

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

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

 1.5. Наявність судимості (дата, стаття ___ Кримінального кодексу 

України, установа, де відбував покарання, дата звільнення).  

 1.6. Перебування на обліку в диспансері (психоневрологічному, 

наркологічному, туберкульозному).  

 1.7. Перебування на профілактичному обліку в підрозділах Національної 

поліції (категорія).  
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 1.8. Наявність в особистому користуванні вогнепальної (нарізної, 

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

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

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

 1.9. Наявність в особистому користуванні автомототранспорту (марка, 

модель, колір, номерний знак, місце стоянки).  

 2. З'ясовувати:  

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

на думку опитуваного, контролю з боку поліції.  

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

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

 2.3. Відомості про осіб, від яких можна очікувати вчинення 

правопорушень, з метою проведення з ними профілактичної роботи.  

 3. Вручити візитну картку.  

 3. Вручити пам'ятку з профілактики злочинів.  

 

2.6. Шляхом співпраці зі службами у справах дітей.  

Наприклад: дільничний інспектор повинен постійно взаємодіяти зі 

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

сім`ї, втягують неповнолітніх у протиправну діяльність. 

 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» 

 

У разі отримання від населення інформації про осіб, які виношують 

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

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

міграцією, виготовленням фальсифікованих спиртних напоїв, про місця 

концентрації осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, а 

також при виявленні порушень правил благоустрою територій, інших 

правопорушень, реагування на які не належить до його компетенції, 

дільничний (старший) інспектор інформує про це відповідні служби та 

підрозділи поліції, органи державної влади й місцевого самоврядування для 

вжиття заходів реагування. 

Фіксація інформації про осіб, які виношують наміри вчинити злочини 

або їх вчинили, схильних до вчинення інших правопорушень: 

1. Журналі обліку інформації, отриманої дільничними інспекторами та 

переданої до оперативних служб, місцевих органів влади для подальшої 

перевірки і вжиття заходів реагування 

2. Рапорт керівнику поліції для реєстрації інформації в ЄРДР та 

проведення негласних слідчих дій працівниками оперативних підрозділів у 

відношенні окремих осіб, щодо яких дільничний інспектор має інформацію про 

наміри вчинення злочинів чи інших правопорушень. 
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3. Негайно доповідає в чергову частину про одержані під час роботи на 

дільниці заяви і повідомлення громадян про злочини, що вчинені або 

готуються. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

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

діяльності дільничних офіцерів поліції по здійсненню індивідуально-

профілактичної роботи, визначено її особливість та по відношенню з іншими 

засобами та методами превентивної діяльності.   

 

ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 

ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛЦІЇ З ОСОБАМИ ЗВІЛЬНЕНИМИ З 

МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯКІ ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ ЗА  

УМИСНИЙ  ЗЛОЧИН  І В ЯКИХ СУДИМІСТЬ НЕ ЗНЯТО АБО НЕ 

ПОГАШЕНО У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 

 

Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання 

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

покладається на працівників НП. До цієї роботи можуть залучатися 

представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також 

об‘єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 

Індивідуально-профілактична робота з раніше судимими особами 
являє собою узгоджену та діяльність уповноважених на це суб‘єктів 

(дільничних, оперативних підрозділів, громадських організацій тощо), 

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

зазначеними особами кримінальних та інших правопорушень, а також 

здійснення позитивного впливу на їх поведінку шляхом ужиття комплексу 

заходів організаційно-правового, соціально-психологічного та іншого 

характеру. 

 

Судимість - це специфічне (особливе) правове становище особи, 

яка засуджена обвинувальним вироком суду за вчинення 

кримінального правопорушення до конкретної міри покарання і зазнає 

несприятливих правових наслідків (займатися певними видами 

діяльності, перебувати на профілактичному обліку або під 

адміністративним наглядом, мати доступ до державної таємниці тощо).  

 

 

Метою індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора є 

позитивна корекція особи раніше судимого, зміна його антигромадської 

поведінки на законослухняну.  

 

Основними завданнями індивідуально-профілактичної роботи з 

раніше судимими особами є: 
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 вивчення, усунення або попередження причин учинення кримінальних 

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

заходів, направлених на усунення таких причин і умов; 

 вжиття до таких осіб заходів виховного і попереджувального характеру; 

 вжиття до раніше судимих осіб заходів, спрямованих на недопущення 

повторного вчинення ними кримінальних правопорушень. 

 

Під час здійснення індивідуально - профілактичної роботи з раніше 

судимими особами працівники поліції керуються: 

 Конституцією України;  

 Законом України Про Національну поліцію»; 

 Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі»; 

 Кримінально-виконавчим кодексом України; 

 Кримінальним процесуальним кодексом України; 

 Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

 наказом МВС від 11.11.2010 № 550 Про затвердження Положення про 

службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ 

України; 

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

України: 

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

організації здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі‖;  

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

взаємодії суб‘єктів соціального патронажу звільнених осіб‖; 

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

взаємодії установ виконання покарань та суб‘єктів соціального патронажу під 

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

волі або позбавлення волі на певний строк‖. 

 
Раніше засуджені особи поділяються на декілька категорій: 

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

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

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

4. Яким установлено адміністративний нагляд (далі – адміннаглядні). 

 

Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора з раніше 

судимою особою повинна починатися з вивчення її особистості.  

Для цього необхідно з‟ясувати такі  дані про цю особу: 
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1. соціально-демографічну характеристику (вік, освіта, рід занять, 

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

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

сім'ї, сусідів, антигромадські інтереси і спрямування; 

3. протиправна поведінка в минулому і заходи реагування правоохоронних 

органів, особливості поведінки в конфліктних ситуаціях. 

За необхідності можуть виявлятися й інші обставини, які мають значення 

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

визначається антигромадська спрямованість особи, неблагополучні умови 

життя, оцінюється можливість учинення нею кримінальних правопорушень. 

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

оточуюче середовище є підґрунтям для прогнозу її майбутньої поведінки. 

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

спланувати індивідуально-профілактичну діяльність. Під час такого планування 

основну увагу необхідно звернути на активізацію чинників, які  можуть 

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

справити негативний вплив на нього. 

 

 

Порядок здійснення контролю за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, та ведення профілактичних справ 

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

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

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

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

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

4. Інформування установу виконання покарань. Про вирішення цього 
питання (як позитивне, так і негативне) дільничний інспектор поліції сповіщає 
установу виконання покарань не пізніше ніж через 20 днів з дня надходження 
повідомлення-запиту (надсилає відповідний талон повідомлення-запиту та 
матеріали, отримані при проведенні опитування (пояснення і рапорт)). 
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5. Перевірка прибуття до місця проживання. Проведення 
профілактичної бесіди. Після звільнення раніше судимої особи дільничним 
інспектором поліції організовується перевірка прибуття звільненого до 
обраного ним місця проживання. Раніше судимого відвідують за місцем 
проживання для проведення з ним бесіди, у ході якої йому роз‘яснюють 
необхідність зареєструватися (прописатися), стати на облік у місцевому 
управлінні (відділі) поліції та здійснююють першочергові заходи щодо 
морального виховання, поставлення на облік і заведення профсправи. 

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

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

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

 до журналу реєстрації підоблікових осіб; 

 до інтегрованих інформаційно-пошукових систем НП. 
Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді 

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

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

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

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

 протягом десяти днів після звернення до органів праці та соціального 

захисту населення направляється повідомлення за встановленою формою 

звільненої особи (додаток 1 спільного наказу від 07.11.2011 

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

установ для звільнених, закладів соціального обслуговування чи закладів для 

бездомних або інших закладів соціальної підтримки (догляду); 

 з нею проводиться відповідна профілактична робота, здійснюється 

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

у центрі соціальної адаптації, закладі соціального обслуговування, 

спеціальному будинку-інтернаті, іншому закладі соціальної підтримки 

(догляду). 
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Загальні підстави для зняття з профілактичного обліку: 

 смерть,  

 засудження до позбавлення волі,  

 переїзд особи на інше постійне місце проживання,  

 виправлення особи. 
Проведення профілактичної роботи стосовно раніше судимих 

припиняється при погашенні або знятті судимості. 

 

 

Форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора 

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

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

повторному вчиненню цими особами злочинів та інших правопорушень, а 

також здійснення корекції їх поведінки. 

До таких форм можна віднести: 

- загальні; 

- спеціальні. 

 

До загальних форм індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

інспектора відносяться:  

 профілактичні бесіди; 

 усне попередження про неприпустимість протиправних дій; 

 роз‘яснювальна робота серед зазначеної категорії осіб про наслідки 

протиправної поведінки,  

 профілактичні перевірки; 

 проводять профілактичні бесіди з родичами та особами, які можуть на  

позитивно вплинути на поведінку раніше судимої особи; 

 виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень 

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

брати участь у правовому вихованні неповнолітніх; 

 виявляти осіб, які втягують раніше засуджених у протиправну 

діяльність; 

 профілактична допомога засудженим (наприклад у соціальній 

реабілітації, працевлаштуванні тощо). 

 правова агітація та пропаганда, правове виховання,  

 організаційна допомога громадським об‘єднанням, органам 

соціального захисту у реабілітації раніше засуджених осіб; 

 взаємодія із засобами масової інформації тощо.  

 

Спеціальні форми: 

 взяття таких осіб на профілактичний облік; 

 притягнення їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності; 
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 встановлення адміністративного нагляду. 

 

До основних методів індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного інспектора у  сфері профілактики злочинності серед раніше 

судимих осіб, є: 

 виявлення та аналіз кримінальних правопорушень, що вчиняються 

особами зазначеної категорії; 

 розроблення і здійснення заходів щодо усунення причин і умов, які 

сприяють їх вчиненню (нейтралізації, ліквідації); 

 ініціювання зацікавленими органами, установами та іншими 

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

кримінальних правопорушень, учинених раніше судимими особами (заходи-

сигнали); 

 правове виховання, правова пропаганда та агітація; 

 вивчення і формування адекватної громадської думки про стан 

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

заходи боротьби з нею; 

 надання консультативної допомоги неповнолітнім, раніше судимим, їх 

батькам; 

 

При здійснені профілактичних заходів серед раніше судимих осіб, 

дільничний інспектор тісно взаємодіє з оперативними підрозділами поліції, які 

мають окремі повноваження щодо роботи з такими особами.  

 

 

Повноваження працівників  оперативних служб у профілактиці 

правопорушень з боку раніше судимих осіб:  

- за допомогою джерел оперативної інформації здійснюють максимальне 

перекриття раніше судимих осіб, які проживають на дільницях обслуговування; 

- при отриманні оперативної та іншої інформації про раніше судимих 

осіб, які займаються злочинною діяльністю чи виношують плани вчинення 

протиправних дій, проводять вичерпні перевірки таких даних. При їх 

підтвердженні організовують подальше реагування відповідно до чинного 

законодавства;     

- беруть участь в оперативно-профілактичних операціях, які проводяться 

на території держави, використовуючи при цьому весь комплекс необхідних 

оперативно-розшукових заходів;  

- уживають заходів, спрямованих на встановлення постійного контролю 

за поведінкою раніше судимих осіб, своєчасно виявляють та документують 

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

про результати яких, окремо щодо кожної особи інформують службу 
дільничних інспекторів поліції. 
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Форми взаємодії дільничних інспекторів поліції з працівниками 
оперативних служб. 

 

 Обмін інформацією (про правопорушення, які готуються раніше 

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

діяльність; про круг знайомств піднаглядного тощо) . 

 Проведення спільних нарад з представниками оперативних 

підрозділів. 

 Спільне планування профілактичних заходів (рейдів, обходів 

адміністративної дільниці)).  

 Спільне виконання окремих заходів (наприклад, під час проведення 

профілактичних операцій). 

 Надання допомоги оперативним службам у виконанні ними 

профілактичних заходів шляхом виділення співробітників або технічних 

засобів, створення необхідних умов роботи. 

Створення спеціальних груп із працівників оперативних служб та 

дільничних інспекторів для вирішення конкретних профілактичних завдань. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули діяльність дільничного 

офіцера поліції по здійсненню індивідуально-профілактичної роботи з окремою 

категорією осіб, а саме індивідуально-профілактичну роботу з особами 

звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за  умисний  

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

порядку. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

1. Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора поліції є 

вагомим засобом запобігання вчинені злочинів та правопорушень, особам які 

перебувають на обліках в підрозділах Національної поліції. 

2. Служба дільничних інспекторів поліції є головним суб‘єктом 

індивідуально-профілактичної діяльності серед підрозділів поліції громадської 

безпеки. 

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

службі дільничних інспекторів поліції є : вчинення ними злочинів та 

адміністративних правопорушень, наявність інформації про можливість вчинення 

ними протиправних діянь (особи, які перебувають під адміністративним наглядом), 

вчинення окремих видів правопорушень (насильства у сім‘ї), існування небезпеки з 

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

сп‘яніння, психічнохворих). 

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

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

спостереження за поведінкою підоблікових, здійснення профілактичного впливу 
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особисто або із залученням представників інших підрозділів поліції, громадськості. 

5. Безпосередній профілактичний вплив передбачає застосування комплексу 

прийомів та методів, метою яких є корегування антигромадських установок особи 

та спрямування її мотивації на суспільно корисну діяльність. 

6. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного інспектора поліції 

потребує удосконалення у таких напрямах: 1) законодавче закріплення переліку 

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

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

профілактуються; 4) налагодження взаємодії між службою дільничних інспекторів 

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

сучасним методикам профілактичного впливу.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належного опанування цією темою рекомендується: 

1) звернутися до положень навчальних дисципліни, які стосуються 

профілактичної роботи підрозділів превентивної діяльності поліції; 

2) в години самопідготовки опрацювати положення нормативно-правових 

актів МВС, визначивши форми та методи індивідуально-профілактичного 

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

3) звернути увагу на порядок постановки на профілактичний облік, 

документи, які складаються дільничним офіцером поліції, строки перебування 

на обліку та підстави зняття з нього;  
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ТЕМА № 4: ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ДІЛЬНИЧНИМ 
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матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Поглибити знання курсантів, одержані ними під час опанування 

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

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

свобод людини, дисципліни та законності в адміністративній діяльності поліції. 

 
ВСТУП 

 

Відповідно до стратегічної лінії керівництва держави
 
щодо надійного 

захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань, поліпшення 

результативності роботи з попередження правопорушень, підтримання 

належного правопорядку в населених пунктах підвищуються вимоги до 

ефективності діяльності органів виконавчої влади. 

Загальні питання вдосконалення системи виконавчої влади, зокрема 

Національної поліції, передбачені Концепцією адміністративної реформи в 

Україні, у якій до концептуальних засад реформування центральних органів 

виконавчої влади віднесено переорієнтацію діяльності цих органів із суто 

адміністративно-розпорядчих функцій на надання державних управлінських 

послуг громадянам і юридичним особам, а також гарантування дії принципу 

верховенства права. Для цього забезпечується дієвість принципів ефективності, 

відкритості та доброчесності в роботі органів виконавчої влади, здійснюється 

внутрішній і судовий контроль за діяльністю органів виконавчої влади та їх 

посадових осіб, насамперед з позиції забезпечення поваги до особи та 

справедливості, а також постійне підвищення ефективності державного 

управління. Важливу роль у вирішенні зазначених завдань, на наш погляд, 

відіграють працівники служби дільничних офіцерів поліції системи МВС 

України. 

 

 

І. ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Формування правової держави, зміцнення законності і правопорядку 

вимагають удосконалення та підвищення ефективності роботи всіх органів 

державної влади, основною функцією яких є боротьба зі злочинністю та 

іншими правопорушеннями. Побудова правової української держави на 
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сучасному етапі потребує удосконалення всіх суспільних відносин і, в першу 

чергу, відносин, що становлять зміст громадського порядку. 

Опис усіх правопорушення, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку, розміщений у гл. 14 Особливої частини КУпАП.  

Видами правопорушень, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку, є: 

1) правопорушення, що посягають на громадський порядок і спокій 

громадян (ст.173, 173-1, 178, 181, 181-1, 182 КУпАП); 

2) правопорушення, що посягають на громадську безпеку (ст. 175 

КУпАП): 

3) правопорушення, пов‘язані з порушенням антиалкогольного 

законодавства, або норм, пов‘язаних з ним (ст.176, 177, 179); 

4) правопорушення, пов‘язані з негативним впливом на неповнолітніх або 

невиконанням обов‘язків щодо них (ст. 180, 184); 

5) правопорушення, пов‘язані з учиненням насильства в сім‘ї (ст. 173-2 

КУпАП). 

Родовим об‘єктом цих правопорушень виступає в основному громадський 

порядок, а також громадська безпека. 

Різноманітність поглядів та думок учених-теоретиків зумовлює 

необхідність розгляду поняття громадського порядку як в широкому, так і 

вузькому розумінні. 

Традиційно під порядком розуміють ―правильний устрій, дотримання 

чіткості наступного ходу справ, визначеність розташування речей‖. 

Зміст громадського порядку в широкому розумінні охоплює всю 

сукупність відносин, які складаються в суспільстві. Ці відносини представлені 

не тільки правовими, моральними, ідеологічними, але й базисними: 

виробничими, економічними. 

Громадський порядок у широкому розумінні визначається як сукупність 

суспільних відносин, які складаються в державі в певну історичну добу. 

Найбільш повне визначення поняття громадського порядку в широкому 

розумінні пропонують М.І. Єропкін і Л.Л. Попов. Автори розглядають 

громадський порядок як злагоджену структурну систему правових суспільних 

відносин, що виникають у громадських місцях і поза ними. 

Водночас у законодавстві та юридичній літературі визначення поняття 

громадського порядку розглядають також і у вузькому розумінні. Останнє 

охоплює не всю систему врегульованих соціальними нормами суспільних 

відносин, а лише їх частину (підсистему), яка складається в певній сфері 

суспільного життя. 

Власне визначення громадського порядку було запропоновано 

М.І. Єропкіним та А.П. Клюшніченком. Вони зазначали, що громадський 

порядок – це сукупність відносин, що забезпечують недоторканність громадян, 

захист їх прав, необхідні умови для спілкування людей, їх праці, відпочинку, 

для пНПУякденної діяльності державних та громадських організацій. 

Питанням визначення поняття громадського порядку особливу увагу 

приділяв і дослідник проблем адміністративної відповідальності у сфері 
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громадського порядку Л.В. Коваль. Під громадським порядком він розуміє 

систему суспільних відносин, що регулюються нормами права і моралі, яка в 

інтересах народу сприяє створенню нормальних умов для виробництва, 

культурного відпочинку та спілкування людей, для функціонування органів 

державної влади, а також забезпечує недоторканність громадян і спокій у 

громадських місцях. Як наслідок, система суспільних відносин, які є змістом 

громадського порядку, охоплює різні групи вольових зв‘язків. Такими, по-

перше, виступають зв‗язки, спрямовані на створення нормальних виробничих 

відносин, культурного відпочинку, побуту і спілкування людей; по-друге, зв‘ 

язки, що сприяють нормальному функціонуванню органів державної влади; по-

третє, зв‘язки, що забезпечують недоторканність громадян і спокій у 

громадських місцях. 

Д.Н. Бахрах вважає, що поняття ―громадського порядку‖ у вузькому 

розумінні можна визначити як систему суспільних відносин, які складаються 

головним чином у процесі спілкування, не пов‘язаного з доцільною 

колективною діяльністю, на основі дотримання норм права, які забезпечують 

підтримання громадського спокою, нормальні умови праці і відпочинку 

громадян, функціонування державних і громадських організацій, повагу честі, 

людської гідності і вимог моралі. 

З‘ясування поняття ―громадського порядку‖, охорона якого в числі інших 

державних і громадських формувань покладається на органи внутрішніх справ, 

можливе при визначенні переліку елементів, які входять до самого змісту 

поняття ―громадського порядку‖. 

Такими елементами виступають: 

– засоби регулювання (головним засобом регулювання відносин у сфері 

громадського порядку є норми права, що регулюють усі сфери суспільного 

життя); 

– мета встановлення і підтримання громадського порядку; 

– зміст громадського порядку; 

– гарантії міцності громадського порядку. 

Таким чином, визначення поняття ―громадського порядку‖, 

сформульованого М.І. Єропкіним та Л.Л. Поповим, повною мірою відповідає 

цілям спрямованості правоохоронної діяльності у сфері охорони громадського 

порядку. На думку зазначених учених, під громадським порядком слід розуміти 

зумовлену інтересами всього народу і завданнями побудови демократичного 

суспільства, що регулюється нормами права, моралі, правилами співжиття та 

звичаями систему вольових суспільних відносин, які складаються, головним 

чином, у громадських місцях, а також суспільних відносин, які виникають та 

розвиваються за межами громадських місць, але за своїм характером 

забезпечують охорону життя, здоров‘я, честі громадян, суспільний спокій, 

нормальні умови для діяльності підприємств, установ і організацій. 

Поняття ―громадський порядок‖ відображає і характеризує певний стан 

суспільних відносин. У цьому випадку також важко погодитись з твердженням, 

що громадський порядок – ―це результат дотримання людьми в державі 

правил‖. Відомо, що не всі норми права, моралі, які регламентують поведінку в 
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суспільстві, виконуються його членами. Про це свідчить значна кількість 

зареєстрованих злочинів та ще більша кількість адміністративних проступків. 

Тому, якщо дотримуватись запропонованої точки зору, то видається складним 

зробити позитивні судження про наявність громадського порядку в суспільстві. 

Таким чином, зазначимо, що громадський порядок – це обумовлена 

потребами суспільства система врегульованих соціальними нормами відносин, що 

виникають у громадських місцях у процесі спілкування людей, яка має на меті 

забезпечення сприятливої обстановки функціонування суспільного життя, 

нормальних умов для праці та відпочинку людей, для діяльності державних 

органів, підприємств, установ і організацій. 

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. 

Успішність вирішення зазначеного питання є досить проблематичною, бо 

відомі спроби визначення поняття таких місць не змогли зняти всіх наукових і 

практичних проблем, що виникають у зв‘язку із застосуванням окремих норм 

щодо охорони громадського порядку. 

Законодавством України визначення ―громадського місця‖ не 

сформульовано, але в нормативно-правових актах міститься приблизний 

перелік громадських місць, а саме: вулиці, площі, парки, транспортні 

магістралі, вокзали, пристані, аеропорти та інші громадські місця. 

Громадська безпека, як родовий об‘єкт правопорушення, пов‘язаного з 

порушеннями правил протипожежної безпеки, є сукупністю суспільних 

відносин, пов‘язаних з усуненням або ліквідацією негативних для життя, 

здоров‘я чи майна наслідків, викликаних небезпечною дією протиправних дій 

людини, стихійним лихом або впливом шкідливих факторів джерел підвищеної 

небезпеки. 

Безпосередніми об‘єктами окремих адміністративних правопорушень 

названої групи виступають конкретні суспільні відносини або їх сукупність, що 

стосується названих вище складових громадського порядку, а саме громадського 

спокою, громадської моралі та людської гідності. 

З об‘єктивної сторони дана група адміністративних правопорушень 

характеризується вольовими, активними діями, якими, всупереч діючим 

нормам права і моралі, порушуються правила поведінки у громадських місцях, 

що охороняються адміністративними санкціями. Як правило, ці дії мають 

разовий, епізодичний характер. Бездіяльністю адміністративні проступки, що 

посягають на громадський порядок, не скоюються. 

Нерідко на кваліфікацію протиправних виявів суттєвий вплив справляють і 

такі ознаки, як час, місце, обставини та характер таких дій. Серед них важливо чітко 

визначати поняття ―громадського місця‖. У чинному законодавстві немає якогось 

єдиного чітко визначеного поняття такого місця. 

Під громадськими місцями здебільшого розуміють місця постійного, 

періодичного або разового спілкування людей з метою задоволення їх 

різноманітних життєвих потреб. До місць постійного спілкування людей 

належать вулиці, майдани, парки, сквери, стадіони, вокзали, двори, під'їзди, 
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громадські туалети тощо, тобто такі місця, вільний доступ людей до яких 

відкритий у будь-яку пору року чи доби. До місць періодичного спілкування 

людей належать підприємства торгівлі та харчування (незалежно від форм 

власності), видовищні та комунальні підприємства, усі види громадського 

транспорту, інші подібні місця, де населення обслуговується в межах певного 

часу. 

До тимчасових громадських місць належать такі місця, де спілкування 

людей має разовий чи епізодичний характер. Такі місця перестають бути 

громадськими, якщо там відсутні люди, їх окремі групи або колективи. До них 

можна віднести місця проведення спортивних заходів (поза спортивними 

спорудами), масового виїзду на відпочинок, масових гулянь, поза парками та 

скверами) тощо. Для громадських місць властиві такі ознаки, як доступність 

для населення, можливість користуватися належними громадянам правами з 

гарантіями безпеки їх життя, здоров‘я, майна, честі та гідності.  

Деякими особливостями характеризується об‘єктивна сторона такого 

адміністративного проступку цієї групи, як порушення або невиконання 

встановлених правил пожежної безпеки. Воно може скоюватися як шляхом 

протиправних дій, так і шляхом бездіяльності, тобто шляхом невиконання тих 

чи інших обов‘язкових правил чи приписів. Причому такі дії чи бездіяльність 

можуть бути як одноразовими, так і тривалими. Це важливо враховувати під 

час визначення строків накладення адміністративного стягнення (ст. 38 

КУпАП). 

Для цього правопорушення інколи суттєве значення мають і такі ознаки 

об‘єктивної сторони, як характер та розмір заподіяної шкоди. Якщо він 

значний, то таке правопорушення може вже кваліфікуватись як злочин. Інколи 

це стосується і місця скоєння протиправної дії: наприклад, паління у 

вибухобезпечному цеху чи в іншому схожому виробничому місці може 

каратись кримінальними заходами. 

Більшість адміністративних правопорушень цієї групи з урахуванням 

особливостей об'єктивної сторони є формальними. 

Суб'єктами адміністративних правопорушень, які посягають на 

громадський порядок, є фізичні осудні особи, які на момент учинення 

правопорушення досягли 16-річного віку. Такими особами можуть бути як 

громадяни України, так і іноземні громадяни та особи без громадянства за 

винятком осіб, що згідно з чинним законодавством користуються імунітетом 

від адміністративної юрисдикції України, питання про відповідальність яких 

вирішується дипломатичним шляхом. 

До осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили порушення громадського 

порядку, в основному застосовуються заходи впливу, передбачені ст. 241 

КУпАП України. За дрібне хуліганство та стрільбу з вогнестрільної зброї в 

населених пунктах вони підлягають адміністративній відповідальності на 

загальних підставах. Але і в цих випадках з урахуванням характеру вчиненого 

правопорушення та особи правопорушника до них можуть бути застосовані 

заходи впливу, передбачені ст. 241 КУпАП. 
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Серед суб‘єктів адміністративних правопорушень, які посягають на 

громадський порядок, не виділяють посадових осіб – вони несуть у цих 

випадках відповідальність на загальних підставах.  

Дещо іншими властивостями наділені суб‘єкти правопорушення, 

передбаченого ст.175 КУпАП (порушення правил пожежної безпеки). 

Суб‘єктами цього правопорушення передусім можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи, у тому числі підприємства, організації, установи (незалежно 

від форм власності). Крім того, серед суб‘єктів цього правопорушення 

виділяють службових осіб, які, як правило, несуть підвищену адміністративну 

відповідальність. 

Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов‘язані, а також 

особи рядового і начальницького складів НПУ та інші особи, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про 

дисципліну, за вчинення адміністративних правопорушень цієї групи несуть 

дисциплінарну відповідальність. 

Суб‘єктивна сторона адміністративних правопорушень, що посягають на 

громадський порядок та громадську безпеку, характеризується, як правило, 

умисною виною, хоча в окремих випадках не виключена і необережна форма 

вини (особливо це стосується порушення правил пожежної безпеки). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
Охорона громадського порядку полягає не тільки у припиненні порушень 

та притягненні до відповідальності вин них, і головним чином - не в цьому. 

Охорона громадського порядку призначена передусім забезпечити 

попередження порушень, створення обстановки, в якій діями або бездіяльністю 

окремих осіб не створювалися б перешкоди для здійснення громадянами своїх 

суб'єктивних прав, для виконання ними обов'язків, що встановлені у законі, для 

задоволення їх інтересів, потреб; забезпечити необхідні умови для спокійної 

праці та відпочинку громадян. При цьому результати діяльності державних 

органів, що охороняють порядок, оцінюються не тільки за показниками 

виявлених правопорушень, але й за успіхами їх профілактичних заходів, за 

результативністю їх зусиль у попередженні порушень порядку. 

Аналізуючи зв'язок понять та правових інститутів, які характеризують 

громадську безпеку, деякі автори називають серед ознак, які впливають на стан 

громадської безпеки, зовнішні обставини. Це - нормальна життєдіяльність 

людей та усунення негативних якостей, джерел підвищеної небезпеки та 

забезпечення цих відносин законами та іншими правовими нормами. 

Найважливішою рисою громадської безпеки є урегульованість дій конкретних 

осіб, що виконують відповідні операції з джерелами підвищеної небезпеки.  

Не дивлячись на те, що громадський порядок і громадська безпека - 

самостійні поняття, категорії, явища, між ними є тісний діалектичний 

взаємозв'язок. Так, недопущення масових безладь створює умови, які 

перешкоджають можливим порушенням правил польоту повітряних суден, 

протипожежних правил, створенню аварійних ситуацій на авіаційному 

транспорті. У той же час неухильне виконання правил, які сприяють 
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забезпеченню громадської безпеки, гарантує непорушність громадського 

порядку. Наприклад, заборона розпивання спиртних напоїв, гра в азартні ігри 

на борту літака попереджують можливі хуліганські вияви в особливих умовах. 

Забезпечення особистої безпеки громадян, як одне із завдань НПУ, 

здійснюється через низку заходів у межах наданих повноважень, що 

реалізуються і спрямовані на попередження загрози життю, здоров'ю, честі, 

гідності та майну громадян, що виникає внаслідок протиправних дій чи 

бездіяльності з боку будь-кого. Захист порушених прав, свобод і законних 

інтересів громадян полягає в тому, що вони мають право звертатись до 

правоохоронних органів, а її представники, пересвідчившись у наявності фактів 

порушення, повинні вжити заходів щодо припинення протиправних дій. 

 

Так, на вдосконалення організації охорони громадського порядку на 

конкретній адміністративній дільниці значно впливають сучасні організаційно-

правові заходи щодо утворення місцевої поліції, важливою складовою якої є 

служба дільничних офіцерів поліції.  

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ 

ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ НА АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЛЬНИЦІ 

 

Як відомо, до особового складу служби дільничних інспекторів поліції 

входять начальники управлінь (відділів, відділень), їх заступники, старші 

інспектори (інспектори) з роботи з населенням, старіші дільничні, дільничні 

інспектори поліції та їх помічники, які перебувають на відповідних штатних 

посадах і мають спеціальні звання. 

Безпосереднє керівництво роботою дільничного інспектора поліції 

забезпечує старший дільничний інспектор, який керує адміністративною зоною, 

до якої входить територія дільниць трьох-чотирьох дільничних інспекторів по-

ліції. Як зазначалося вище, до основних елементів організації роботи 

дільничного інспектора поліції відносяться: прийняття дільниці, аналіз 

оперативної обстановки, планування роботи, взаємодія з працівниками інших 

служб, організація роботи громадських формувань тощо. 

На наш погляд, велике значення для правильної організації охорони 

громадського порядку на адміністративній дільниці має якісне здійснення 

дільничними інспекторами поліції аналізу оперативної обстановки на 

закріпленій території. Саме тому бачиться доцільним дати стислу харак-

теристику організаційно-правових засад такого аналізу. 

Загалом, на тлі динамічності політичних, соціальних та економічних 

умов, ускладнення управління соціальними процесами ефективність 

управлінського впливу НП у сфері боротьби зі злочинністю й охорони 

громадського порядку значною мірою визначається глибиною та всебічністю 

систематичного аналізу обстановки, яка складається, та своєчасним 

виробленням на основі нього управлінських рішень щодо реагування на її 

зміни. Збільшення й ускладнення завдань, що стоять перед органами 
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внутрішніх справ, і їхніх функцій, підвищення вимог щодо ефективності 

управління ними і посилення інтенсивності їх роботи привертає підвищену 

увагу до аналізу чинників, які впливають на стан правопорядку, тому що успіш-

на діяльність системи НП можлива тільки на підґрунті систематичного 

вивчення причин і умов, що породжують правопорушення та сприяють їх 

скоєнню, а також заходів, здійснюваних державними та громадськими 

організаціями щодо боротьби з ними. В підрозділах Національної поліції 

системи МВС України організація, зміст і основні напрямки аналітичної роботи 

регламентуються Настановою з організації роботи органу внутрішніх справ, 

затвердженою наказом МВС України від 15 червня 1999 р. № 495. Цей 

документ визначає організаційне забезпечення аналітичної роботи, її основні 

напрямки, вимоги, які ставляться до неї, та завдання, які вирішуються за її до-

помогою. 

Дільничний інспектор поліції, аналізуючи оперативну обстановку на 

адміністративній дільниці, також повинен ураховувати основні положення 

зазначеного відомчого нормативного акта. Аналіз оперативної обстановки 

проводиться щокварталу. Метою його є виявлення змін у стані правопорядку і 

визначення чинників зовнішнього середовища, а також стану і діяльності НП, 

що спричинили ці зміни. 

Комплексний аналіз криміногенної обстановки та результатів діяльності 

органу або підрозділу внутрішніх справ проводиться за півріччя і рік. При 

цьому враховуються: 

- географічна, демографічна і соціально-економічна характеристика 

території, що обслуговується; 

-            час, місце і характерні обставини скоєння найбільш поширених видів 

злочинів та інших правопорушень; 

-            відомості про осіб, які вчинили злочини або інші правопорушення, а 

також перебувають на профілактичних та оперативно-розшукових обліках 

поліції; 

-             причини та умови, що сприяють поширенню злочинів; 

-       організація та ефективність роботи з попередження, виявлення, 

припинення, розкриття та розслідування злочинів лінією карного розшуку; 

-            стан і результати боротьби з економічною злочинністю; 

-            організація охорони громадського порядку та результати боротьби з 

правопорушеннями в громадських місцях, ефективність застосування 

адміністративного законодавства; 

-         забезпечення функціонування дозвільної та паспортної систем, їх 

використання в боротьбі зі злочинністю; 

-          організація обліково-реєстраційної роботи та контролю за повнотою 

обліку злочинів, дотримання законності при вирішенні заяв і повідомлень про 

злочини, листів і скарг громадян, проведенні дізнання та попереднього 

слідства; 

-             стан роботи з забезпечення пожежної безпеки; 
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-            відомості про оперативну обстановку на території обслуговування 

сусідніх НП та інші дані про обставини, що негативно впливають на стан 

правопорядку. 

Висновки комплексного аналізу оперативної обстановки повинні містити: 

-             оцінку стану злочинності й охорони громадського порядку з 

відображенням змін, що відбулися в динаміці та структурі злочинності, 

пояснення причин цих змін; 

-            найбільш актуальні й характерні для відповідного регіону напрями 

боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку, перелік об'єктів, 

ділянок території, на яких ускладнилась оперативна обстановка, із зазначенням 

причин ускладнення; 

-            оцінку результатів роботи відділу з виконання покладених на нього 

завдань, характеристику основних недоліків у роботі відділу та їх причин, 

пропозиції про заходи щодо їх усунення; 

-            пропозиції щодо вдосконалення комплексного використання сил і 

засобів у вирішенні найбільш важливих проблем боротьби зі злочинністю та 

охорони громадської безпеки. 

На підставі аналізу оперативної обстановки: 

-            розробляється і приймається рішення про здійснення додаткових 

заходів щодо поліпшення організації боротьби зі злочинністю та охорони 

громадського порядку і громадської безпеки; 

-            вносяться відповідні зміни в розміщення сил і засобів відділу, 

уточнюються та доповнюються плани роботи відділу та його структурних 

підрозділів; 

-             інформуються в установленому порядку місцеві органи державної 

влади, вищі органи внутрішніх справ про стан правопорядку і результати 

боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку, вносяться, у разі 

потреби, подання керівникам місцевих державних і господарських органів про 

усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень. 

Поточний аналіз оперативної обстановки здійснюється на підставі 

вивчення добової, декадної та місячної інформації: 

-            про заяви й повідомлення, що надійшли до відділу, про злочини, 

порушення громадського порядку й інші правопорушення, дорожньо-

транспортні пригоди, пожежі, про осіб, які вчинили злочини та інші 

правопорушення; 

- про поширення правопорушень за місцем і часом 'їх вчинення, про 

структуру та динаміку окремих видів злочинів; 

-            про заходи, що вживаються підрозділами відділу для попередження і 

розкриття злочинів, забезпечення громадського порядку й громадської безпеки; 

-             про осіб, які вчинили злочини в складі організованих злочинних груп, а 

також осіб, які перебувають під гласним адміністративним наглядом і на інших 

профілактичних обліках поліції; 

-            про причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших 

правопорушень; 
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-            про використання сил і засобів відділу, громадських формувань в 

охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю; 

-            про результати й ефективність діяльності відділу. 

Метою вказаного виду аналізу є забезпечення безперервного 

оперативного керівництва ОВС, що дозволяє вносити корективи та доповнення 

до відповідних планів роботи, змінювати дислокацію сил і засобів, а також 

більш цілеспрямовано проводити певні заходи. Поточний аналіз призначається 

для дослідження стихійних проявів злочинності й інших правопорушень і 

вжиття невідкладних заходів із локалізації небажаного розвитку подій і 

відрізняється від комплексного аналізу головним чином обмеженістю обсягу 

початкової інформації та глибиною вивчення (глава 3 настанови)
25

. Таким, 

чином, аналіз оперативної обстановки в багатьох випадках є підставою для 

здійснення значної кількості організаційних заходів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, активну участь у здійсненні організаційних заходів беруть і 

дільничні офіцери поліції. У першу чергу це стосується роботи з населенням і 

громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони гро-

мадського порядку та громадської безпеки, бо, як загальновизнано, за умов 

відсутності безпосередньої участі населення в протидії злочинності, така 

діяльність видається безперспективною. 

Тому треба звернути увагу на факт включення до основних завдань 

дільничного офіцера (поряд із забезпеченням охорони громадського порядку на 

території адміністративної дільниці) взаємодії з населенням і громадськими 

формуваннями, а також інформування населення та трудових колективів про 

стан правопорядку на закріпленій території тощо. Також слід підкреслити, що 

чинні відомчі нормативні акти визначають основним критерієм ефективності 

роботи дільничного офіцера поліції реальний стан громадського порядку й 

оперативної обстановки на дільниці, усунення криміногенних причин і умов, 

своєчасний і якісний розгляд заяв і звернень громадян, ефективне залучення до 

охорони громадського порядку населення та громадських формувань, довіру до 

нього населення. 
 

 

 

ІІІ. РОЛЬ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВІДДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ЗА ЗОНАЛЬНИМ 

МЕТОДОМ 
 

Однією з особливостей дій НП щодо охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки є створення нової системи управління 

силами та засобами. Це зумовлено складністю завдань, що виконуються ними, і 

різкими змінами обстановки, концентрації сил і засобів, що належать різним 

                                           
25

 Наказ МВС України № 495 від 15.06.1999 р. "Про затвердження Настанови з організації роботи органу 

внутрішніх справ". 
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галузевим службам, їх угрупованням, що викликає необхідність у координації 

їх дій, виконання в короткий строк великого обсягу управлінських функцій. Це 

вимагає максимальної централізації управління, швидкого прийняття 

правильних рішень, доведення їх до виконавців та організація виконання. За 

таких умов актуальним є аналіз змісту деяких організаційних форм, котрі 

закріплені в правових актах МВС України з метою забезпечення належного 

стану громадської безпеки. Однією з форм охорони правопорядку, 

профілактики правопорушень, забезпечення безпеки громадян є організація 

роботи НП на території обслуговування за зональним методом. Остання 

здійснюється на основі комплексного використання сил і засобів поліції, 

поєднання зусиль інших правоохоронних і державних структур, громадських 

формувань. 

У п. З Положення про адміністративну зону з попередження та розкриття 

злочинів на території міста (району міста) розглядаються питання організації 

управління роботою працівників, закріплених за адміністративною зоною
1
. 

Організація роботи адміністративної зони здійснюється за наказом начальника 

органу внутрішніх справ, згідно з яким визначається відповідальний від 

керівництва міськрайоргану, старший адміністративної зони, задіяний особовий 

склад, межі адміністративної зони, режим несення служби, форми взаємодії, 

система контролю. Обслуговування за зональним принципом організовується в 

обласних центрах, а також в інших містах держави залежно від оперативної 

обстановки, кількості населення, що мешкає на цій території, та особового 

складу міськрайоргану. 

Зона з попередження та розкриття злочинів - частина території міста 

(району міста), яка, у свою чергу, поділяється на дільниці. Для обслуговування 

адміністративної зони визначається група працівників структурних підрозділів 

міськрайоргану внутрішніх справ. 

Адміністративна зона є основною складовою частиною комплексу 

профілактичних заходів щодо попередження і розкриття злочинів. 

Для оперативного обслуговування зони формуються сили в складі: 

працівників карного розшуку, старших дільничних і дільничних інспекторів 

поліції (з розрахунку один старший дільничний інспектор поліції на 3-4 діль-

ничних), кримінальної поліції в справах неповнолітніх, а також підрозділів 

Державної служби охорони в місцях постійного несення служби та патрульно-

постової служби поліції відповідно до плану комплексного використання сил і 

засобів в охороні громадського порядку (єдина дислокація)
26

. 

поліції, які виконують службові обов'язки на її території. Він 

безпосередньо організовує роботу працівників, закріплених за 

адміністративною зоною, щодо попередження та розкриття злочинів, розшуку 

злочинців, які проживають або можуть проживати на території адміністра-

тивної зони. Старшим адміністративної зони призначається найбільш 

досвідчений працівник підрозділу карного розшуку. 

                                           
26

 Наказ МВС України № 1389 від 18.11.2003 р. "Про організацію роботи міськрайорганів внутрішніх справ 

ГУМВС, УМВС України за зональним методом комплексного використання сил та засобів з попередження та 

розкриття злочинів". 
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Відповідно до своїх обов'язків старший адміністративної зони: 

-            забезпечує оперативне перекриття раніше судимих, наркоманів, 

криміногенних місць тощо; 

-             спільно зі старшим дільничним інспектором поліції регулярно (як 

правило, двічі на тиждень) здійснює збір усіх закріплених за зоною працівників 

для обговорення обстановки, що склалася, та спільного оперативного ви-

рішення питань попередження й розкриття злочинів, профілактики злочинності, 

охорони громадського порядку; 

-         за згодою начальника міськрайоргану залучає інших працівників поліції 

до проведення спецзаходів, відпрацювання місць концентрації злочинного 

елемента; 

-         щомісяця, з урахуванням оперативної обстановки на закріпленій 

території, розробляє спільні заходи, які включає до плану роботи 

адміністративної зони; 

-          організовує роботу працівників, які закріплені за адміністративною 

зоною, щодо розкриття злочинів по "гарячих слідах", учинених на вулицях та в 

інших громадських місцях, згідно з типовим планом пошукових заходів під 

умовною назвою "Спіраль" від місця події, із залученням усіх сил, що несуть 

службу на адмінзоні за єдиною дислокацією. 

З метою ефективного впровадження зонального методу на 

адміністративній дільниці дільничний інспектор поліції повинен ураховувати, 

що робота патрульно-постової служби поліції організовується за планом 

комплексного використання сил і засобів НП в охороні громадського порядку 

(єдина дислокація). На практиці охорона громадського порядку, як правило, 

здійснюється за принципом створення патрульних дільниць, межі яких збі-

гаються з межами однієї або декількох адміністративних дільниць, 

обслуговуваних дільничними інспекторами поліції. 

Розроблення єдиної дислокації в районних і міських відділах внутрішніх 

справ включає низку обов'язкових заходів, котрі, як правило, виконуються 

відділенням дільничних інспекторів поліції та відділенням організації охорони 

громадського порядку. 

До цих заходів відносяться: 

-             рекогносцировка території району (міста); 

-            з'ясування місць пролягання маршрутів патрулів і постів державної 

служби охорони, ДАТ та інших служб МРВВС, їх коректування; 

-            вивчення оперативної обстановки в громадських місцях, 

обслуговуваних нарядами патрульно-постової служби МРВВС; 

-           визначення і розроблення маршрутів патрулів і постів стройових 

підрозділів поліції; 

-            визначення необхідної кількості особового складу поліції, дружинників 

і технічних засобів для закриття маршрутів і постів. 

Рекогносцирувальна група патрульної ділянки вивчає ті ж питання, що й 

при рекогносцировці в масштабі району, але в даному випадку обстежується 

тільки територія однієї дільниці, а також чинники, які доцільно уточнити 

безпосередньо в мікрорайонах. 
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Зокрема, звертається увага на такі моменти: 

-             наявність на патрульній дільниці або поблизу неї громадського пункту 

правоохорони, дільничного пункту поліції, штабу добровільної народної 

дружини; 

-            розташування підприємств, установ і організацій, конкретне їх 

найменування, кількість і контингент працівників і службовців, режим їх 

роботи; 

-             наявність об'єктів з матеріальними цінностями, ступінь забезпечення їх 

охорони, рівень технічної укріпленості тощо; 

-            розташування на дільниці ресторанів, кафе, місць продажу спиртних 

напоїв, час їх відкриття і закриття; 

-             географічна, економічна, соціальна, демографічна характеристика 

території; 

-             парки, дискотеки, пляжі, інші місця відпочинку громадян; 

-              кількість і місця встановлення телефонів-автоматів; 

-             розташування гуртожитків, кількість і контингент осіб, що проживають 

у них; 

-              адреси осіб, раніше судимих за тяжкі злочини, особливо небезпечних 

рецидивістів, осіб, що ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя, 

умовно засуджених і умовно достроково звільнених з обов'язковим залученням 

до праці, конкретні дані про цих осіб; 

-  розташування громадських організацій на дільниці, кількість 

добровільних народних дружин, постів і маршрутів дружинників. 

Організація патрульно-постової служби на дільниці включає заходи щодо 

розроблення єдиної дислокації та виконання деяких інших функцій. Сюди 

відносяться: відображення в постовій відомості інформації про наряди, що 

призначаються для несення служби на адміністративній дільниці, їх підготовка 

й інструктаж, управління нарядами в період несення служби, їх взаємодія та 

зв'язок, контроль за несенням служби, облік результатів роботи нарядів і 

дільничного інспектора поліції. Важливо акцентувати, що відповідно до 

положень нормативних актів МВС України командир підрозділу патрульної 

служби, у свою чергу, також зобов'язаний брати участь у розробленні плану 

комплексного використання сил і засобів поліції в охороні громадського 

порядку та організовувати взаємодію підрозділу патрульної служби з іншими 

службами і підрозділами внутрішніх справ щодо охорони громадського 

порядку в рамках спільної роботи на маршрутах. Однією з основних форм такої 

взаємодії визначено взаємний обмін інформацією про стан оперативної 

обстановки між підрозділом патрульної служби та службою дільничних 

інспекторів поліції
27

. 

Визначення та поставлення конкретних завдань для ППС здійснює в 

основному дільничний інспектор поліції спільно з оперуповноваженими 

карного розшуку, державної служби боротьби з економічною злочинністю, 

                                           
27

 Наказ МВС України № 214 від 28.02.2006 р. "Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх 

справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції". 
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співробітниками ДАІ, що обслуговують адміністративну дільницю, на якій 

пролягає маршрут. Вони можуть дати повні відомості про складні в 

оперативному відношенні дільниці території, отже, мають нагоду інформувати 

патрульних поліцейських про оперативну обстановку на дільниці, про осіб з ан-

тигромадською поведінкою, які перебувають під адміністративним наглядом, 

про місця можливої появи розшукуваних злочинців, збуту викрадених речей, 

скупчення антигромадського елемента, перебування й розміщення іноземних 

громадян, нелегальних мігрантів та ін. 

 

Окремі функції дільничного інспектора поліції щодо організації 

охорони громадського порядку на адміністративній дільниці. 
Актуальним питанням належної організації правоохорони на дільниці є 

залучення до несення служби громадськості. Дільничний інспектор поліції 

інструктує дружинників перед заступанням на чергування і за узгодженням зі 

штабами ДНД розставляє їх на постах і маршрутах відповідно до постової 

відомості. 

Дільничний інспектор поліції регулярно здійснює спільне патрулювання з 

працівниками патрульно-постової служби, обходить з ними двори, під'їзди 

будинків, оглядає підвальні приміщення, відселені й такі, що підлягають зносу, 

будівлі з метою виявлення порушників правил паспортної системи, бродяг, 

розшукуваних осіб та іншого антигромадського елемента, вживає стосовно цих 

осіб заходи та дії, передбачені законом. 

Великою є роль дільничного інспектора поліції в охороні громадського 

порядку в тих населених пунктах, де немає патрульно-постової служби поліції, 

а також у містах, де застосовується комплексне використання сил і засобів для 

забезпечення порядку на вулицях та в інших громадських місцях, до виходу 

нарядів на патрулювання. У цих умовах він самостійно забезпечує охорону 

правопорядку, припиняє факти розпивання спиртних напоїв на вулицях, у 

дворах та інших громадських місцях; вживає заходів до вилучення з 

громадських місць осіб, що перебувають у нетверезому стані, що ображає 

людську гідність і суспільну моральність, а також у стані наркотичного 

сп'яніння; оформляє матеріали для притягнення їх до адміністративної 

відповідальності. 

МВС України постійно здійснюються заходи, які спрямовані на 

вдосконалення організації роботи з охорони громадського порядку на 

адміністративних дільницях. Так, з метою поліпшення обізнаності зі станом 

справ на закріпленій дільниці прийнято рішення про щорічне (протягом 

першого півріччя) проведення силами дільничних інспекторів поліції 

спеціальної операції "Візит", під час якої здійснюватиметься поквартирний і 

подвірний обхід з врученням візитних карток і повідомленням про дні та 

години прийому громадян дільничними інспекторами поліції
28

. 

                                           
28

 Наказ МВС України №400 від 30.05.2005 р. "Про заходи щодо вдосконалення організації роботи служби 

дільничних інспекторів поліції". 
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Найважливішим елементом управління нарядами, що працюють за 

єдиною дислокацією, є контроль за організацією та несенням патрульно-

постової служби. Контроль у даному випадку виступає як засіб зміцнення 

дисципліни особового складу і забезпечення високої активності нарядів поліції 

в охороні громадського порядку. 

Відповідно до вимог Статуту патрульно-постової служби поліції 

дільничний інспектор поліції має право здійснювати контроль за роботою 

патрульно-постових нарядів і членів ДНД. При перевірці несення служби він 

звертає увагу на якість несення служби нарядами поліції, їх активність у 

боротьбі з правопорушеннями, дотримання поліцейськими  законності та 

дисципліни. Він стежить за правильністю складання адміністративно-

процесуальних документів нарядами поліції та дружинниками, за потреби надає 

допомогу
29

. 

Результати роботи з охорони громадського порядку відбиваються в книзі 

постових відомостей, де дільничний інспектор поліції обліковує особисті 

показники роботи за видами правопорушень, аналізуючи їх щокварталу, за пів-

річчя і рік. Щоденний облік показників він веде також у робочому зошиті. 

Організація служби дільничних інспекторів поліції передбачає цілий ряд 

управлінських функцій, виконуваних органами внутрішніх справ: утворення 

системи служби дільничних інспекторів поліції; її кадрове й технічне забезпе-

чення; визначення меж адміністративної дільниці; забезпечення прийому 

дільниці; планування роботи, її облік; контроль за організацією роботи та її 

оцінка. 

Дільничний інспектор є активним учасником адміністративно-

процесуальної діяльності НП, що розглядають справи про адміністративні 

правопорушення. За багатьма з них він у рамках першої стадії процесу, яка 

забезпечує розгляд справи по суті, зобов'язаний здійснювати відповідні дії. 

Найбільш часто дільничні інспектори поліції готують матеріали про такі 

адміністративні правопорушення, як дрібне розкрадання всіх видів власності, 

дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в 

громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і суспільну 

моральність, порушення громадського порядку, порушення правил паспортної 

системи, скуповування, продаж або обмін валюти в невеликих розмірах, 

порушення правил дорожнього руху і ін. 

Дільничний інспектор поліції зобов'язаний установлювати й затримувати 

осіб, що вчинили адміністративні правопорушення, складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. У виняткових випадках дільничні інспектори 

поліції застосовують табельну зброю та спеціальні засоби, а у випадках, 

передбачених законом, вони мають право накладати на правопорушників 

адміністративні стягнення на місці вчинення правопорушення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

                                           
29

 Стаття 59 Статуту патрульно-постової служби поліції', затвердженого наказом МВС України № 404 від 

28.07.1994 р. 
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Таким чином, дільничний офіцер поліції виконує ряд обов'язкових 

функцій, які можна систематизувати й поділити на дві групи - індивідуальної та 

загальної профілактики. До першої групи відносяться: попередження злочинів, 

правопорушень, ведення профілактичної роботи з особами, що перебувають на 

спеціальних обліках; попередження адміністративних правопорушень, участь в 

адміністративному процесі на першій його стадії; здійснення адміністративного 

нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Серед 

загальнопрофілактичних функцій (друга група) можна виокремити такі: орга-

нізація роботи щодо попередження і розкриття злочинів; охорона громадського 

порядку на адміністративній дільниці; надання допомоги громадським 

організаціям і взаємодія з ними; сприяння діяльності державних органів і 

посадових осіб. 

 

IV. УЧАСТЬ СЛУЖБИ ДІМ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ УЧИНЕНИХ 

НА ДІЛЬНИЦІ 

 

Незважаючи на наявність елементів дискусійності у визначеннях і 

висновках окремих вчених щодо можливості реалізації оперативно-розшукової 

функції підрозділами поліції громадської безпеки в цілому, та службою 

дільничних інспекторів поліції зокрема, вирішення цього питання неможливе 

без аналізу нормативно-правових підстав для такої діяльності та з‘ясування 

обсягу відповідних повноважень у вказаних підрозділів. 

Загальні положення діяльності служби ДІМ щодо розкриття злочинів, як 

вже зазначалося у попередньому розділі містяться у Положенні про основи 

організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів 

загальнокримінальної спрямованості: Наказ МВС України № 458 від 

30.04.2004 р. Створена на виконання вимог ―Про оперативно-розшукову 

діяльність‖, Указу Президента України від 18.02.2002 N 143/2002 ―Про заходи 

щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян‖
30

, 

вона визначає подальші шляхи удосконалення оперативно-службової 

діяльності, підвищення ефективності функціонування системи НП і рівні 

взаємодії її структурних підрозділів у боротьбі зі злочинністю, зокрема в 

попередженні та розкритті злочинів загальнокримінальної спрямованості 

Загальним положенням, яке визначає діяльність служби ДІМ щодо 

розкриття злочинів, розшук та викриття осіб, які їх учинили, є теза про те, що 

така діяльність є основним завданням поліції щодо захисту життя, здоров'я, 

прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства й держави від 

протиправних посягань. 

Під розкриттям злочинів у цьому нормативному акті розуміється 

визначена законодавством і нормативно-правовими актами Міністерства 

внутрішніх справ України (далі - МВС) комплексна діяльність оперативних 

підрозділів, органів дізнання, досудового слідства, інших підрозділів НП, 

                                           
30

 Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента від 

18.02 2002 р.  
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спрямована на встановлення наявності або відсутності суспільно небезпечного 

винного діяння, збирання доказів вини особи, яка його вчинила, з метою 

притягнення її до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, 

завданих злочинною діяльністю, а також установлення та усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню злочинів.  

Розкриття злочинів передбачає встановлення у ході проведення 

оперативно-розшукових заходів і слідчих дій обставин, що підлягають 

доказуванню в кримінальній справі: події злочину; вини особи, яка його 

вчинила; мотивів злочину; фактичних даних, що впливають на ступінь і 

характер відповідальності, характеризують таку особу; характеру й розміру 

шкоди, завданої злочином; інших обставин, що мають значення для 

правильного вирішення кримінальної справи. 

Діяльність НП (в тому числі й служби ДОП ) під час виконання завдань з 

розкриття злочинів ґрунтується на конституційних принципах дотримання 

законності, захисту прав і свобод людини, права на повагу, свободу і 

недоторканність особи, житла, охорони власності громадян, таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, 

презумпції невинуватості. Працівники НП повинні поважати гідність особи, 

виявляти гуманне ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її 

соціального походження, майнового та іншого становища, расової і 

національної належності, громадянства, віку, статі, мови і освіти, ставлення до 

релігії, політичних та інших переконань тощо. 

Доречними щодо нашого питання є й положення п 1.6 цього Положення, 

про те, що основні обов'язки щодо розкриття злочинів та відповідальність за 

кінцеві результати цієї роботи покладаються, у межах компетенції, визначеної 

чинним законодавством і нормативно-правовими актами МВС України, на 

підрозділи кримінальної поліції, боротьби з організованою злочинністю, органи 

досудового слідства і дізнання. Разом з ними обов'язки та відповідальність за 

розкриття злочинів несуть і всі інші підрозділи НП у межах їх компетенції. 

 Розкриття злочинів НП здійснюється в максимально короткий строк, у 

поєднанні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, швидко і повно, із 

встановленням і викриттям усіх учасників злочинів та виявленням епізодів їх 

злочинної діяльності. Так, у п. 3.1. положення вказується, що одним із головних 

критеріїв визначення ефективності діяльності НП з розкриття злочинів 

вважається встановлення особи, яка його вчинила, протягом однієї доби з 

моменту впровадження комплексу першочергових оперативно-розшукових 

заходів і невідкладних слідчих дій. 

Для цього НП уживають передбачених законом заходів щодо своєчасного 

реагування на заяви і повідомлення про злочини, комплексного використання в 

розкритті злочинів можливостей всіх підрозділів, активного застосування 

гласних та негласних пошукових і розвідувальних заходів, що здійснюються із 

застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, учинення 

процесуальних дій, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, 

накопичення й раціонального використання позитивного досвіду, наукових 
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рекомендацій, підвищення професійного рівня працівників, зміцнення взаємодії 

з іншими правоохоронними органами і громадськістю. 

Ефективність оперативно-службової діяльності ГУМВС, УМВС, УМВСТ, 

ГУНП, міськ-, рай-, лінорганів з розкриття злочинів забезпечується готовністю 

особового складу до виконання завдань у сфері боротьби зі злочинністю та до 

дій в умовах ускладненої оперативної обстановки, комплексним використанням 

наявних сил і засобів, належним рівнем організації оперативно-розшукової і 

слідчої роботи, застосуванням сучасної тактики розкриття злочинів, високим 

професіоналізмом працівників структурних підрозділів НП. Складовими такої 

діяльності є: 

 вивчення, аналіз і оцінка оперативної обстановки на території 

обслуговування, на об'єктах та за лініями роботи; 

 планування оперативно-розшукової діяльності або прийняття іншого 

управлінського рішення, виходячи з оцінки оперативної обстановки; 

 розміщення сил і засобів згідно з потребами боротьби зі злочинністю та 

оперативно-тактичними характеристиками; 

 налагодження взаємодії оперативних та інших підрозділів НП, 

правоохоронних органів, державних установ та громадських організацій, які 

залучаються до боротьби зі злочинністю; 

 контроль та перевірка виконання прийнятих рішень. 

Дільничні інспектори поліції, входячи до слідчо-оперативних груп та при 

розкритті злочинів виконують наступні завдання: 

– самостійно здійснюють перевірки заяв та повідомлень про злочини 

невеликої та середньої тяжкості, якщо на момент реєстрації особи, які їх 

учинили, відомі; 

–  надають допомогу працівникам карного розшуку в розкритті особливо 

тяжких, тяжких злочинів і злочинів середньої тяжкості, учинених на 

території адміністративних дільниць, що ними обслуговуються; 

–  у взаємодії з працівниками оперативних підрозділів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, проводять на дільницях систематичну 

роботу з виявлення осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес, 

використовуючи з цією метою позаштатних працівників поліції, 

представників громадськості;  

– до прибуття СОГ забезпечують охорону місця події, збереження слідів 

злочинців, організовують надання невідкладної допомоги потерпілим 

особам; 

–  з'ясовують обставини вчинення злочину, встановлюють його свідків, 

можливих учасників, прикмети злочинців, про що негайно доповідають 

керівникам СОГ, НП або черговим чергової частини; 

– за допомогою членів СОГ, поліцейських НП, працівників інших підрозділів, 

позаштатних працівників поліції здійснюють обхід дворів, квартир, 

проводять бесіди з громадянами, які на момент вчинення злочину могли 

перебувати в районі місця події;  
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– визначають коло осіб з числа громадян, які мешкають на території 

обслуговування і які підлягають перевірці на можливу причетність до 

вчиненого злочину, забезпечують збирання інформації про них, беруть 

участь у їх перевірці; 

– організовують та особисто вживають заходів для переслідування і 

затримання осіб, які вчинили злочин;  

– виконують вказівки керівника СОГ;  

– керуються у своїй діяльності вимогами Положення про службу дільничних 

інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України
31

. 

Завдання служби ДОП щодо організації попередження і припинення 

злочинів на території адміністративної дільниці конкретизується у розділі 11 

вказаного Положення. Так, він:  

– здійснює аналіз оперативної обстановки на адміністративній дільниці і 

вносить пропозиції керівництву міськ-, райоргану внутрішніх справ щодо 

підвищення ефективності оперативно-профілактичної роботи підрозділів 

міськ-, райоргану та поліпшення координації їх діяльності. 

– здійснює заходи щодо попередження та припинення злочинів, виявляє 

обставини, які сприяють їх учиненню, і в межах своїх прав вживає заходів 

щодо усунення цих обставин. Постійно взаємодіє з працівниками 

оперативних та слідчих підрозділів у попередженні та розкритті злочинів. 

– встановлює серед мешканців дільниці осіб, які незаконно виготовляють, 

зберігають, перевозять, пересилають і збувають наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, а також займаються 

незаконним посівом або вирощуванням заборонених до вирощування 

наркомістких рослин. Вживає заходів щодо притягнення таких осіб до 

відповідальності, передбаченої законодавством України. 

– встановлює довірчі відносини з громадянами з метою отримання інформації, 

яка сприяє попередженню та розкриттю злочинів, інших правопорушень, 

розшуку злочинців та осіб, зниклих безвісті. 

– виявляє на адміністративній дільниці безгосподарний, розукомплектований 

транспорт, вживає заходів щодо встановлення його належності, проводить 

перевірку на перебування його в розшуку. 

– негайно доповідає в чергову частину міськ-, райоргану про одержані під час 

роботи на дільниці заяви і повідомлення громадян про вчинені 

правопорушення або злочини, що готуються. Вживає заходів щодо 

запобігання злочинам та їх припинення, затримання злочинців, подання 

допомоги потерпілим, охорони місця події. 

– до приїзду слідчо-оперативної групи на місці скоєння злочину уточнює 

інформацію про час, місце, спосіб його вчинення, очевидців та свідків, 

кількість злочинців, їх прикмети та здійснює охорону місця пригоди. 

За допомогою патрульно-постових нарядів, позаштатних працівників 

поліції та членів громадських формувань організовує переслідування і 
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затримання злочинців по ―гарячих‖ слідах та нагляд за місцем їх можливої 

появи з додержанням заходів безпеки громадян, своїх помічників та своєї 

особисто. 

– самостійно займається розкриттям очевидних злочинів невеликої та 

середньої тяжкості, а також бере активну участь у розкритті неочевидних 

злочинів, учинених на території, яку обслуговує. З метою розкриття злочину 

перевіряє на причетність до його вчинення раніше судимих та інших осіб з 

антигромадською поведінкою, які мешкають на закріпленій дільниці. При 

потребі доповідає рапортом начальникові міськ-, райоргану про необхідність 

перевірки працівниками оперативних підрозділів окремих осіб з числа взятих 

на облік. 

– здійснює комплекс пошукових заходів за місцем проживання, навчання 

або роботи осіб, які перебувають у розшуку, а саме: 

а) осіб, які здійснили втечу із спеціалізованих лікувальних закладів, де 

мали проходити встановлений судом курс лікування від алкоголізму, 

наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров‘я інших осіб, 

а також дорогою до них; 

б) психічно хворих, які визнані у встановленому порядку соціально 

небезпечними або знаходяться в безпорадному стані, і пішли з дому чи 

спеціальної установи органів охорони здоров‘я, де вони утримувалися; 

в) засуджених до кримінальних покарань, не пов‘язаних з позбавленням 

волі, або звільнених з місць позбавлення (обмеження) волі у разі неприбуття їх 

до обраного місця проживання, при заміні покарання більш м‘яким, 

місцезнаходження яких невідоме і які за поданням органу кримінально-

виконавчої інспекції підлягають розшуку; 

г) осіб, які за постановою суду підлягають адміністративному нагляду, 

але з невідомих причин відсутні за встановленим для них місцем проживання. 

Інформує наряди патрульно-постової служби поліції та членів 

громадських формувань про розшук таких осіб. 

– здійснює досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, 

провадить дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним 

законодавством України. Виконує процесуальні доручення слідчого та за 

його постановою застосовує привід обвинуваченого. 

Отже, діяльність ДІМ по розкриттю злочинів постає у вигляді 

нерозривного, цілеспрямованого, поступального та безперервного процесу 

самостійної та спільної їх роботи щодо виявлення ознак злочину та осіб, які 

цього вчинили. 

Узагальнення практики і аналіз наукових джерел дозволили виділити 

попередні організаційні заходів, первісні та подальші оперативно-розшукові 

заходів, що використовуються службою ДІМ для розкриття злочинів . 

Система попередніх організаційних заходів включає в себе дії, спрямовані 

на: 

– забезпечення своєчасного збору та виїзду на місце події членів слідчо-

оперативної групи, забезпечення їх необхідними криміналістичними 

засобами; 
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– організацію інформаційного забезпечення та сталих каналів зв'язку для 

швидкого одержання необхідних відомостей; 

– впровадження попереднього планування невідкладних оперативно-

розшукових заходів щодо виявлення, розшуку та затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину; 

– паспортизацію об'єктів господарської діяльності; 

– застосування засобів охоронної сигналізації та хімічних засобів; 

– організацію виявлення, закріплення, вилучення та зберігання речових 

доказів слідів злочину в період проведення невідкладних слідчих дій та 

оперативно-розшукових заходів; 

– постійне підвищення рівня професійної підготовки особового складу в 

діяльності по розкриттю злочинів. 

У більшості випадків розкриття злочинів починається шляхом 

оперативного пошуку в умовах, коли злочинці невідомі і зникли з місця події 

до прибуття оперативної групи. Оперативний розшук злочинців безпосередньо 

після отримання інформації про вчинення злочину або при безпосередньому 

його виявленні отримав назву первісних оперативно-розшукових заходів, що 

проводяться протягом трьох діб. 

Якщо результатом вжитих заходів є встановлення особи, винної у 

вчиненні злочину, то останнє відноситься до числа злочинів, розкритих по 

―гарячих слідах‖. 

Комплекс першочергових оперативно-розшукових заходів та 

послідовність їх проведення зумовлюється характером га обставинами 

вчинення конкретного злочину, обсягом та змістом первинної оперативної 

інформації про цю подію, а також можливістю застосування оперативно-

розшукових засобів, методів і сил у конкретних умовах. 

Система заходів включає в себе такі групи: 

– заходи, що і забезпечують отримання первісної інформації про злочин з 

метою визначення конкретного оперативного пошуку злочинців; 

– заходи, направлені на виявлення та перевірку осіб, що підозрюються в 

причетності до вчиненого злочину; 

Співробітники служби ДОП, що прибули на місце події, з урахуванням 

отриманих відомостей негайно проводять розшукові заходи щодо встановлення 

осіб, що вчинили злочин, та збору інформації, яка забезпечує доказову базу. 

Оперативний розшук осіб проводиться: за зовнішніми ознаками злочинців; 

слідами та речами, залишеними злочинцями на місці події, слідами на тілі та 

одягу злочинців; відносно способу вчинення злочину; за ознаками викраденого 

майна; іншими даними про особу злочинця. 

Робота підрозділів поліції превентивної діяльності по розкриттю злочинів 

базується на вироблених наукою і практикою спеціальних методах і прийомах 

оперативно-розшукової діяльності. До методів ОРД відносяться: особистий 

розшук, розвідувальне опитування (гласне, негласне, зашифроване) та 

оперативний огляд (гласний, негласний, зашифрований). 

Розкриємо поняття вказаних методів. Особистий розшук – це комплекс 

розвідувально-пошукових заходів по виявленню осіб і фактів, що 
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представляють оперативний інтерес, розшуку злочинців, проведенню 

спостереження за особами, які знаходяться під адміністративним наглядом, їх 

зв'язками з іншими особами, схильними до вчинення злочинів. Особистий 

розшук здійснюється особисто уповноваженим на такі дії суб'єктом 

оперативно-розшукової діяльності. 

Суть розвідувального опитування становить безпосереднє спілкування 

(бесіда), встановлення довірчих стосунків (контакт) суб'єкта ОРД з 

громадянами, які можуть бути обізнані відносно осіб і фактів, що становлять 

інтерес для НП. 

Застосування методу оперативного огляду полягає в тому, що при 

вирішенні оперативно-розшукових завдань, суб'єкт, що здійснює цю діяльність, 

проводить обстеження га огляд обстановки місця події, місцевості, речей, 

документів та інших слідів, пов'язаних з діями осіб, що викликають 

оперативний інтерес
32

. 

Оперативно-розшукові заходи по розкриттю злочинів іменуються 

подальшими у випадках, коли особу, що вчинила злочин, не вдалося виявити 

протягом 10 діб з моменту отримання про неї інформації. Не пізніше вказаного 

строку працівник оперативного підрозділу заводить кримінально-розшукову 

справу за фактом здійснення злочину і проводить подальші оперативно-

розшукові заходи, відмінною особливістю яких є обов'язкове планування та 

активна взаємодія з іншими суб'єктами, залученими до розкриття злочину. 

 Таким чином, успіх в діяльності служби ДОП щодо розкриття злочинів, 

полягає у чіткому дотриманні положень нормативно правових актів, активності 

дій співробітників та їх високому професіоналізмі, планування оперативних 

заходів, а також комплексному використанню сил та засобів, як основної форми 

діяльності НП щодо розкриття злочинів. 

Отже, яким би професійно грамотним, добре підготовленим фахівцем не 

був дільничний інспектор поліції, він не в змозі самостійно здійснити весь 

комплекс заходів, що використовуються в процесі профілактики злочинам та 

адміністративним правопорушенням. На нього покладено багато й інших 

обов‘язків щодо забезпечення належного громадського порядку на території 

дільниці, що ним обслуговується. Тому важливою умовою досягнення цілей 

запобіганню правопорушенням є взаємодія ДОП із співробітниками інших 

служб та підрозділів поліції. 

Ефективність розкриття злочинів багато в чому залежить від 

цілеспрямованої й організованої взаємодії дільничного інспектора з органами, 

що здійснюють розслідування злочинів, тим більше, що сам дільничний 

інспектор має повноваження у цій сфері, як представник органу дізнання. 

Отже, під взаємодією дільничного інспектора зі слідчими й органами 

дізнання слід розуміти засновану на законі й скоординовану за метою, місцем і 

часом діяльність не підпорядкованих в адміністративному відношенні 

посадових осіб, що використовують свої методи і засоби для попередження, 

припинення, розкриття і розслідування злочинів. 
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Варто відзначити такі форми взаємодії зі слідчими й органами дізнання: 

 провадження органом дізнання слідчих і розшукових дій за вказівками і 

дорученнями слідчого, які є обов'язковими для виконання; 

 сприяння слідчим у здійсненні ними слідчих дій, у тому числі здійснення 

приводу; 

 повідомлення слідчому про результати оперативно-розшукових заходів 

щодо встановлення осіб, які вчинили злочин. 

Процесуальні форми взаємодії дільничного інспектора поліції і слідчого, 

на відміну від організаційних форм, характеризуються наявністю відносин, 

врегульованих нормами кримінально-процесуального законодавства. 

Організаційні форми взаємодії процесуальними нормами не передбачені, проте 

характер, зміст і обсяг їх залежать від умов, складності розслідуваного злочину 

і часу, необхідного для їхнього виконання в кожній конкретній слідчій ситуації. 

До організаційних форм взаємодії можна віднести: 

 спільний аналіз і обговорення інформації, що міститься в заявах і 

повідомленнях про злочин; 

 спільне чергування і виїзд у складі слідчо-оперативної групи на місце події; 

 забезпечення охорони місця події; 

 участь у розкритті злочину до приїзду слідчого і повідомлення про отримані 

результати; 

 погоджене планування і спільне обговорення слідчих і оперативно-

розшукових даних при рішенні питання про порушення кримінальної 

справи; 

 взаємний обмін інформацією в процесі розкриття і розслідування злочинів; 

 складання загальних планів проведення слідчих і пошукових дій по 

конкретних кримінальних справах; 

 спільна діяльність у слідчо-оперативній групі, створеній для розслідування 

кримінальних справ, що становлять особливу складність, і вимагають 

здійснення великої кількості слідчих та інших дій; 

 постійне вивчення дільничним інспектором як представником органу 

дізнання спільно зі слідчим причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів, 

також структури і динаміки злочинності на адміністративній дільниці. 

У більшості випадків заяви громадян і повідомлення підприємств, 

організацій, установ про підготовку і вчинення злочинів надходять в органи 

внутрішніх справ безпосередньо через дільничного інспектора. 

За законом орган дізнання зобов'язаний приймати такі заяви і 

повідомлення, провадити по них перевірку і при встановленні ознак злочину 

порушувати кримінальну справу. Матеріали, отримані в ході попередньої 

перевірки дільничним інспектором, передають через начальника 

міськрайвідділу у слідчий підрозділ. Зміст таких матеріалів різноманітний, а 

обсяг - досить широкий. До них належать: заяви і повідомлення про злочин; 

пояснення очевидців, постраждалих та інших осіб, що мають відомості про 

подію злочину; протоколи оглядів місцевості, приміщення, предметів і 
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документів; різні довідки і матеріали, а також необхідні документи від 

підприємств, організацій, установ, посадових осіб і громадян. 

Об'єктивне і якісне збирання матеріалів перевірки неможливе без 

взаємного обміну інформацією дільничного інспектора зі слідчим, їхніх 

консультацій, спільного обговорення і планування заходів щодо перевірок, 

висування версій, визначення кола питань, які підлягають з'ясуванню за 

допомогою засобів, передбачених процесуальним законодавством. У стадії 

визначення питання про порушення кримінальної справи, віднесеного до 

компетенції слідчого, виникає необхідність процесуального закріплення даних 

про злочин, отриманих у ході Проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Безпосередньо оперативна інформація не може бути використана як докази. 

Разом з тим дані, отримані в результаті застосування оперативно-

розшукових заходів, можуть мати характер доказів лише тоді, коли ці 

обставини будуть встановлені з джерел, передбачених кримінально-

процесуальним законом, і вони будуть процесуальне оформлені. Правом 

здійснення оперативно-розшукових заходів наділені тільки органи дізнання, в 

тому числі й дільничні інспектори. Слідчий же не тільки позбавлений такого 

права, а й не уповноважений доручати їхнє проведення органу дізнання. Орган 

дізнання, здійснюючи взаємодію зі слідчим, надає йому для ознайомлення 

матеріали, що заслуговують уваги, отримані в результаті проведення 

оперативно-розшукових заходів. 

Найбільш повно і всебічно взаємодія дільничного інспектора зі слідчим 

виявляється на стадії досудового розслідування. Якщо справа знаходиться у 

провадженні дільничного інспектора, то взаємодія зі слідчим виражається 

переважно у взаємних консультаціях (наприклад, про послідовність 

провадження слідчих дій, їхньому змісті й процесуальному оформленні, 

використанні знань фахівців, застосуванні при цьому науково-технічних 

засобів). 

Дільничний інспектор самостійно вирішує питання про проведення 

невідкладних слідчих дій і не зобов'язаний погоджувати свої дії зі слідчим. 

Разом з тим здається доцільним, що орган дізнання має повідомити начальника 

слідчого відділу (відділення) чи слідчого про порушення справи і почате 

провадження по ній. Інакше слідчий буде позбавлений можливості реалізувати 

своє право в будь-який момент почати провадження досудового слідства. 

Взаємодія поліції, у тому числі дільничного інспектора зі слідчим, 

здійснюється в межах вимог Кримінально-процесуального кодексу України. 

Важливим моментом в успішному розкритті й розслідуванні злочину є 

правильна і своєчасна організація прибуття на місце події учасників огляду, 

кваліфіковане його проведення. Огляду місця події повинна передувати 

погоджена підготовча робота дільничного інспектора зі слідчим та іншими 

службами НП з метою створення умов для участі в огляді оперативних 

працівників поліції, фахівців, понятих, осіб, покликаних сприяти в огляді, а 

також у забезпеченні науково-технічними засобами, транспортом, 

пакувальними й іншими матеріалами. В організації огляду місця події 
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дільничний інспектор повинен установити тісний контакт і з черговою 

частиною органу внутрішніх справ. 

Найбільший ефект у діяльності дільничного інспектора по запобіганню 

адміністративним правопорушенням дає організація взаємодії з патрульно-

постовою службою поліції (ППСМ), що визначено такими обставинами: 

дільничні інспектори і підрозділи ППСМ знаходяться у складі поліції 

громадської безпеки; вони виконують спільні завдання щодо забезпечення 

особистої та майнової безпеки громадян, охорони громадського порядку і 

забезпечення громадської безпеки.  

Організація взаємодії дільничних інспекторів з підрозділами ППСМ 

передбачає їх обізнаність у правовому становищі нарядів патрульно-постової 

служби, дислокації, маршрутах і часі роботи постів на території 

обслуговування, наявності у них засобів зв'язку, автомототехнікн тощо. 

Незважаючи на те, що організатором взаємодії виступає керівник органу 

внутрішніх справ або поліції громадської безпеки, яким підпорядковані обидві 

служби, ефективність взаємодії здебільшого визначається ініціативою 

дільничного інспектора. 

При організації взаємодії дільничний інспектор повинен враховувати 

особливості функціонування кожного наряду і виходити з його організаційних і 

тактичних можливостей. Так, найбільшою стабільністю характеризується 

взаємодія з нарядами стройових підрозділів ППСМ міськрайоннів. Як правило, 

поліцейські цих підрозділів закріплені за певними постами і маршрутами, що 

дає можливість дільничному інспектору упродовж відносно тривалого часу 

працювати з одними й тими самими співробітниками, а це позитивно впливає 

на результати взаємодії. 

Наряди дорожньо-патрульної служби, навпаки, мають, як правило, 

пересувні пости і маршрути з більшою протяжністю (охоплюють ряд дільниць), 

що різко послаблює можливості взаємодії. 

До основних, вироблених практикою, форм взаємодії дільничних 

інспекторів і нарядів ППСМ належать: 

 взаємний обмін інформацією; 

 спільне планування заходів; 

 спільне виконання заходів в інтересах взаємодіючих сторін. 

Дільничний інспектор передає нарядам ППСМ наявну інформацію про 

час і місця проведення різних громадських заходів, можливі місця збору осіб, 

що допускають порушення громадського порядку, осіб, що потребують 

контролю, та ін. Здебільшого це відбувається під час інструктажів, відвідання 

нарядами громадського пункту охорони правопорядку, безпосередньо па постах 

і маршрутах. Ефективність взаємодії значно зростає за умови отримання 

дільничним інспектором зворотної інформації від наряду ІІІІСМ про стан 

деліктологічної обстановки на дільниці. 

Найбільший ефект дає така форма взаємодії, як спільне патрулювання і 

обхід об'єктів дільничними інспекторами і нарядами ППСМ. Можна також 

використовувати таку форму, як закріплення за дільничним па пепний період 

групи поліцейських (наприклад, для обробки дільниці, охорони громадського 
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порядку в місцях масового відпочинку тощо). Сучасною і прогресивною 

формою поглиблення взаємодії дільничних інспекторів поліції з ППСМ, 

співробітниками інших служб НП і громадських формувань правоохоронної 

спрямованості є організація в містах патрульних дільниць, кордони яких 

визначені в межах мікрорайону (кілька дільниць, що обслуговують дільничні 

інспектори). 

Під час взаємодії дільничний інспектор бере участь в навчанні. В 

основному це відбувається під час інструктажів, спільного патрулювання. Він 

роз'яснює форми і методи несення служби, тактику дій в різних ситуаціях. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, взаємодія служби ДОП  з іншими підрозділами Національної 

поліції  у розкритті злочинів є важливим чинником підвищення ефективності 

цієї діяльності. Перебуваючи у постійному інформаційному обміні з іншими 

підрозділами поліції, реалізовуючи спільні заходи вони належним чином 

впливають на стан забезпечення громадського порядку на відповідній території. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Адміністративно-правовий статус служби дільничних офіцерів поліції 

формує значне коло законодавчих і підзаконних актів. Нормативне регу-

лювання безпосереднього використання організаційно-правових форм у сфері 

охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки знаходить 

широке відображення в правових актах МВС України. Загалом, відповідно до 

положень чинного законодавства України, охорона громадського порядку і 

забезпечення громадської безпеки в містах та інших населених пунктах є одним 

із головних завдань Національної поліції.   

Велике значення для правильної організації охорони громадського 

порядку на адміністративній дільниці має якісне здійснення дільничними 

офіцерами поліції аналізу оперативної обстановки на закріпленій території. 

Аналіз оперативної обстановки проводиться щокварталу. Метою його є 

виявлення змін у стані правопорядку і визначення чинників зовнішнього 

середовища, а також стану і діяльності органів Національної поліції, що 

спричинили ці зміни. 

Серед важливих організаційних складових службової діяльності 

дільничного офіцера поліції щодо охорони громадського порядку на дільниці, 

слід відзначити такі: 

- контроль за несенням служби патрульними нарядами на дільниці, 

інформування їх про оперативну обстановку на території обслуговування; 

- здійснення спільно з патрульними нарядами, членами громадських 

формувань патрулювання, обходу дільниці, перевірки під'їздів будинків, горищ 
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і підвальних приміщень з метою виявлення та вилучення криміногенного 

елемента, припинення злочинів та інших правопорушень; 

- надання рекомендацій поліцейським патрульної служби щодо форм і 

методів профілактичної роботи.
 

Адміністративна зона є основною складовою частиною комплексу 

профілактичних заходів щодо попередження і розкриття злочинів. Для 

обслуговування адміністративної зони визначається група працівників 

структурних підрозділів Національної поліції. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Проаналізувати Конституцію України та визначити: 

– мету діяльності поліції; 

– вимоги до форм та методів діяльності поліції; 

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

21. Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Д.: Поліграфіст, 2002. – 416 с. 

22. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності НП щодо 

забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Дн-ськ: Вид-во 

Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 448 с. 

23. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Протидія 

насильству в сім‘ї» з використанням інтерактивних технологій для 



 104 

перепідготовки працівників патрульної поліції Національної поліції України  
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40. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 
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43. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 
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48. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 
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49. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 
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25.06.2008 - № 115 
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2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207 
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их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 
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сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

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

складом НП України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС України № 358 від 13 

вересня 1991 р. 

69. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

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

70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів НП з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім‘ї‖. 

(Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 
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80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Поглибити знання курсантів, одержані ними під час опанування 

відповідними темами з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність» у контексті адміністративно-наглядової діяльності 

дільничними офіцерами.  

 
ВСТУП 

 

Побудова в Україні правової держави, її прагнення до європейської та 

євроатлантичної інтеграції вимагає скорочення державного втручання у життя 

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

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

відбувається переоцінка цінностей, зміна пріоритетів з питань взаємин держави і 

суспільства, держави і особистості. Демократизація суспільних відносин в 

Україні вимагає не лише пошуку нових форм і методів соціального 

обслуговування суспільства поліцією, але й нової інтерпретації виправданих 

практикою форм і методів її правоохоронної діяльності, зокрема, 

адміністративно-наглядової, що в результаті позитивно скажеться на рівні 

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

Україні. 

Адміністративний наглядова діяльність ДОП є великим за обсягом 

напрямком її діяльності, регулюється значним масивом нормативних актів і 

займає вагоме місце в функціонуванні державного механізму. Від рівня її 

здійснення значною мірою залежить виконання головного завдання держави – 

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

ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

  Адміністративний нагляд є одним із способів діяльності поліції щодо 

забезпечення безпеки громадян і охорони громадського порядку. У 

відповідності до чинного законодавства вона здійснює нагляд за виконанням 

посадовими особами та громадянами рішень органів законодавчої та 

виконавчої влади з питань охорони громадського порядку. 

 У залежності від видів адміністративних норм, що регулюють відносини 

адміністративного нагляду, в адміністративно-правовій науці такий нагляд 

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

нагляд що здійснюється за деякими категоріями осіб. 

 Найбільш прийнятим є розуміння адміністративного нагляду як 

систематичного спостереження за точним і неухильним додержанням 

посадовими особами та громадянами правил та застосування норм, що 

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

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

виявлення порушників та притягнення їх до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності, або застосування до них заходів громадського впливу. 

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

І.П. Голосніченко) окреслюючи найістотніші та найхарактерніші ознаки 

адміністративного нагляду, пропонують визначення поняття 

"адміністративний нагляд", під яким розуміється особливий вид державної 

управлінської діяльності, здійснюваної спеціальними органами виконавчої влади 

стосовно організаційно не підпорядкованих підприємств, установ, організацій, 

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

норм, правил, вимог, з використанням комплексу адміністративних засобів 

впливу для попередження, виявлення і припинення правопорушень, відновлення 

встановлених правовідносин і притягнення винних до відповідальності. 

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

додержанням громадянами та посадовими особами загальнообов'язкових 

правил (наприклад, правил громадського порядку, що встановлюються 

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

небудь визначеного кола суб'єктів (наприклад, виконання іноземними 

громадянами правил перебування та території України). 

Зважаючи на ту обставину, що у більшості випадків виконання завдань 

щодо забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки 

покладається на підрозділи поліції, можливо запропонувати під 

адміністративним наглядом поліції розуміти систематичне спостереження 

підрозділів поліції та окремих співробітників, які володіють наглядовими 

повноваженнями, за дотриманням громадянами і посадовими особами 

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

іноземцями та особами без громадянства законів та інших нормативних актів, 

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

організації роботи паспортно-реєстраційної та міграційної служби, дозвільної 

системи з метою попередження і припинення вчинення порушень та 

притягнення винних до відповідальності. Саме таке розуміння цього поняття 

дозволяє підійти до розв'язання питання про призначення адміністративного 

нагляду в сфері забезпечення громадського порядку. Оскільки призначення 

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

завдання адміністративного нагляду детальніше. Отже, мета адміністративного 

нагляду передусім полягає: у попередженні правопорушень, припиненні 

правопорушень, притягненні до відповідальності винуватих осіб, здійсненні 

нормотворчої діяльності. 

  

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

звільненими з місць позбавлення волі” під ним розуміється система 

тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за 

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

органами внутрішніх справ.  

Статті 2 визначає завдання адміністративного нагляду: запобігання 

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

здійснення виховного впливу на них. 

 Оскільки спеціальний адміністративний нагляд здійснюється на основі 

законодавчих норм та інших правових актів, що регулюють діяльність окремих 

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

організаційних засад здійснення адміністративного нагляду поліцією. 

 Варто зауважити, що тривалий час в Україні адміністративний нагляд 

здійснювався відповідно до Положення про адміністративний нагляд НП за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі
33

, яке було затверджене Указом 

Президії Верховної Ради колишнього Радянського Союзу 26 липня 1966 р. з 

неодноразовими змінами та доповненнями.  

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

―Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення 

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

обумовлена нова регламентація встановлення та здійснення адміністративного 

нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі
34

. У зв'язку з тим, що 

взяття під, адміністративний нагляд передбачає обмеження цього ряду 

конституційних прав громадян та породжує для них значні правові наслідки у 

випадках недотримання піднаглядні він правил адміністративного нагляду у 

1995 році Міністерством внутрішніх справ України була прийнята Інструкція, 

                                           
33

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

лишения свободы // Ведомости Верховного Совета СССР.- 1996. - № 30. – ст. 594. 
34

 Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України № 264/94-ВР 

від 1 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради (ВВР).–1994.– N 52.– ст.455  
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яка регламентувала діяльність усіх служб і підрозділів поліції, які здійснюють 

нагляд
35

.  

З реформуванням МВС (виділенням із її структури підрозділів по 

виконанню покарань) та проведенням удосконалення системи відомчого 

нормативного регламентування оперативно-службової діяльності, Наказ № 616-

95 був замінений спільним наказом МВС України та Державного департаменту 

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

сьогодні визначає порядок здійснення цього різновиду адміністративного 

нагляду в Україні
36

. 

Належні зміни були внесені й до положення про організацію роботи 

служби дільничних інспекторів поліції в системі МВС України. Прийнятий 

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

щодо організації роботи ДОП із забезпечення правил адміністративного 

нагляду
37

. 

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

вступу в силу ЗУ «Про Національну поліцію». 

 

ВИСНОВКИ З ДО ПИТАННЯ 

Отже, система правового регулювання діяльності ДОП щодо здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

складається з нормативно-правових актів конституційного, законодавчого, 

підзаконного, міжвідомчого та відомчого рівнів. 

 
ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ ПОЛІЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ 

ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. 

 

Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання 

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

покладається на працівників НП. До цієї роботи можуть залучатися 

представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також 

об‘єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 

Індивідуально-профілактична робота з раніше судимими особами 
являє собою узгоджену та діяльність уповноважених на це суб‘єктів 

(дільничних, оперативних підрозділів, громадських організацій тощо), 

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

зазначеними особами кримінальних та інших правопорушень, а також 

здійснення позитивного впливу на їх поведінку шляхом ужиття комплексу 

                                           
35

 Про затвердження Інструкції про порядок встановлення та здійснення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України від 09.09.95р., № 616.  
36

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

з місць позбавлення волі: Наказ МВС України та ДДУПВП № 1303/203 від 04.11.2003 р. 
37

 Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ 

МВС України N 1212 від 20.10.2003 р. 
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заходів організаційно-правового, соціально-психологічного та іншого 

характеру. 

 

Судимість - це специфічне (особливе) правове становище особи, 

яка засуджена обвинувальним вироком суду за вчинення 

кримінального правопорушення до конкретної міри покарання і зазнає 

несприятливих правових наслідків (займатися певними видами 

діяльності, перебувати на профілактичному обліку або під 

адміністративним наглядом, мати доступ до державної таємниці тощо).  

 

 

Метою індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора є 

позитивна корекція особи раніше судимого, зміна його антигромадської 

поведінки на законослухняну.  

 

Основними завданнями індивідуально-профілактичної роботи з 

раніше судимими особами є: 

 вивчення, усунення або попередження причин учинення 

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

здійснення заходів, направлених на усунення таких причин і умов; 

 вжиття до таких осіб заходів виховного і попереджувального 

характеру; 

 вжиття до раніше судимих осіб заходів, спрямованих на 

недопущення повторного вчинення ними кримінальних правопорушень. 

 

Під час здійснення індивідуально - профілактичної роботи з раніше 

судимими особами працівники поліції керуються: 

 Конституцією України;  

 Законом України «Про Національну поліцію»; 

 Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі»; 

 Кримінально-виконавчим кодексом України; 

 Кримінальним процесуальним кодексом України; 

 Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

 наказом МВС від 11.11.2010 № 550 Про затвердження Положення 

про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх 

справ України; 

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

МВС України: 

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

організації здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі‖;  

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

взаємодії суб‘єктів соціального патронажу звільнених осіб‖; 
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- від 28.03.2012 № 478/180/375/212/258 ―Про затвердження Порядку 

взаємодії установ виконання покарань та суб‘єктів соціального патронажу під 

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

волі або позбавлення волі на певний строк‖. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 Завдання ДОП щодо здійснення адміністративного нагляду тісно 

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

 здійснюють контроль за прибуттям і реєстрацією піднаглядних та осіб, які 

підпадають під дію Закону України ―Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі‖; 

 беруть на профілактичний облік піднаглядних та ведуть справи 

адміністративного нагляду; 

 оформляють за наявності підстав матеріали про встановлення 

адміністративного нагляду за особами, які підпадають під дію Закону; 

 контролюють дотримання піднаглядними правил адміністративного нагляду; 

 залучають до здійснення адміністративного нагляду позаштатних 

дільничних офіцерів поліції, громадських помічників і формування з 

охорони громадського порядку. 

 взаємодіють з оперуповноваженими карного розшуку, патрульними 

нарядами поліції та іншими підрозділами.
38

  

  

 
 

 

ІІІ. ДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ 

ПРИБУЛИ НА ТЕРИТОРІЇ ЙОГО ДІЛЬНИЦІ, І ЯКИМ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ВСТАНОВЛЕНО У МІСЦЯХ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
 

Дільничний інспектор поліції, отримавши повідомлення про звільнення 

від відбування покарання особи, щодо якої встановлено адміністративний 

нагляд, забезпечує спостереження та контроль за її своєчасним прибуттям до 

обраного місця проживання, своєчасністю реєстрації в органі внутрішніх справ 

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

порушення громадського порядку та прав інших громадян. 

 При отриманні постанови про встановлення адміністративного нагляду 

дільничний інспектор поліції оформляє на нього справу адміністративного 

нагляду. Справа адміністративного нагляду фіксується в першій частині 

журналу реєстрації справ адміністративного нагляду, який зберігається у відділі 

(відділенні) дільничних інспекторів поліції. Контроль за веденням справи 

адміністративного нагляду здійснює начальник відділу (відділення) дільничних 

                                           
38

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

з місць позбавлення волі: Наказ МВС України та ДДУПВП № 1303/203 від 04.11.2003 р. 
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інспекторів поліції, а в разі його відсутності - працівник, який відповідає за 

організацію роботи дільничних інспекторів поліції з раніше судимими особами. 

 Після реєстрації піднаглядного дільничний інспектор поліції заповнює 

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

Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя. 

 Начальник відділу (відділення) дільничних інспекторів поліції передає 

начальнику відділу (відділення) карного розшуку під підпис у журналі 

реєстрації справ адміністративного нагляду копію постанови судді про 

встановлення адміністративного нагляду щодо піднаглядної особи. 

 У разі ненадходження з УВП у десятиденний термін з дня звільнення 

піднаглядної особи постанови судді про встановлення адміністративного 

нагляду дільничний інспектор поліції, на дільниці якого фактично проживає 

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

  У такому самому порядку розв'язуються питання щодо запиту справи 

адміністративного нагляду в разі переїзду піднаглядного за межі території 

обслуговування іншого міськ-, райвідділу. 

 Адміністративний нагляд здійснюється за місцем реєстрації 

піднаглядного. Начальник міськ-, райвідділу за письмовою заявою 

піднаглядного може дозволити йому тимчасове проживання (перебування) в 

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

 При цьому дільничні інспектори поліції повинні взаємодіяти з 

оперуповноваженими карного розшуку, патрульно-постовими нарядами поліції 

та іншими підрозділам НП, громадськими організаціями та установами щодо 

припинення правопорушень піднаглядних.  

 Аналіз змісту діяльності ДОП та інших підрозділів поліції щодо 

спільної діяльності у галузі забезпечення режиму адміністративного нагляду 

свідчить про те, що вона здійснюється у таких напрямах: 

 спільне планування окремих напрямків діяльності щодо попередження та 

запобігання правопорушень з боку осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом;  

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

сприяють учиненню правопорушень адмінпіднаглядними; 

 постійний обмін усною і письмовою інформацією про поведінку осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом; 

спільна підготовка і проведення інструктажів питань підвищення ефективності 

роботи щодо контролю за поведінкою піднаглядних
39

. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

  Таким чином, дільничний офіцер поліції, згідно своїх функціональних 

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

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

нею відповідну профілактичну та наглядову роботу. 

                                           
39

 Тучак М.О. Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами поліції адміністративно-юрисдикційних 

повноважень // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. – Вип. 11. – С. 142 – 145. 
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IV. ДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА ПОЛІЦІЇ ЩОДО ОСІБ, 

ЯКИМ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ, 

ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ “ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ 

НАГЛЯД”. 

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

Закону, які незважаючи на попередження НП, систематично порушують 

громадський порядок і права інших громадян, учиняють інші правопорушення, 

міськ-, райвідділом готуються матеріали про необхідність встановлення щодо 

них адміністративного нагляду. 

 Звідси випливає, що нагляд може бути встановлений за наявності двох 

умов: 

 а) систематичне порушення громадського порядку і прав інших громадян; 

 б) продовження такої поведінки після письмового попередження про 

припинення антигромадського способу життя і можливості встановлення 

адміністративного нагляду. 

Під систематичним порушенням громадського порядку, прав громадян, 

громадської безпеки чи встановленого порядку управління слід вважати такі дії, 

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

письмово попереджувалася працівниками поліції про необхідність припинення 

антигромадського способу життя і можливості встановлення адміністративного 

нагляду, та незважаючи на попередження знов скоїла правопорушення й була 

притягнута до відповідальності 

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

належить скоєння дрібного хуліганства, злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі працівника поліції або члена громадської організації 

по охороні громадського порядку, стрільба з вогнепальної зброї в населених 

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

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

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

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

 Під іншими правопорушеннями слід розуміти такі порушення, що 

посягають на громадський порядок та громадську безпеку чи встановлений 

порядок управління. При цьому треба мати на увазі, що вказані особи при 

допущенні ними порушення громадського порядку повинні бути піддані 

заходам адміністративного стягнення або громадського впливу
40

. 

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

нагляд‖, правопорушення, що призвело до застосування адміністративного чи 

громадською впливу дільничний інспектор поліції робить письмове 

попередження про необхідність недопущення антигромадського способу життя 

                                           
40
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можливості встановлення за нею адміністративного нагляду. 

 Попередження виноситься на спеціальному бланку, де особа підтверджує 

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

законодавства про адміністративний нагляд. 

 З метою отримання своєчасної інформації про вчинення 

правопорушення особою, яка підпадає під дію Закону, дільничний інспектор 

поліції зобов'язаний систематично контролювати її поведінку за місцем 

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

особу за довідковими картотеками правопорушників, використовувати 

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

 У разі встановлення факту порушення громадського порядку або прав 

інших громадян, учинення інших правопорушень цією особою, дільничний 

інспектор поліції виносить письмове попередження особи, стосовно якої може 

бути встановлено адміністративний нагляд. 

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

письмове попередження НП продовжує порушувати громадський порядок і 

права інших громадян, учиняє інші правопорушення, за які чинним 

законодавством встановлена адміністративна відповідальність, дільничний 

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

прийняття рішення про доцільність встановлення за нею адміністративного 

нагляду. 

  До рапорту додаються: 

 копія вироку суду про попереднє засудження до позбавлення волі; 

 довідка про перевірку на наявність судимостей; 

 характеристика особи та матеріали, які свідчать про вчинені особою 

правопорушення і накладені стягнення; 

 засвідчені копії протоколів та постанов про притягнення до адміністративної 

відповідальності; 

 письмове попередження, винесене цій особі, стосовно якої може бути 

встановлено адміністративний нагляд; 

 пояснення правопорушника; 

 пояснення громадян, що характеризують їх поведінку; 

 пропозиції щодо застосування обмежень дій піднаглядному; 

 інші матеріали. 

  Начальник міськ-, райвідділу, розглянувши ці матеріали, приймає 

рішення щодо підготовки подання про встановлення стосовно цієї особи 

адміністративного нагляду, підписує його та разом з вищезазначеними 

матеріалами направляє до суду. 

Для вирішення питання про встановлення адміністративного нагляду на 

судове засідання судом викликається особа, щодо якої внесено подання про 

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

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

подання. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 Таким чином, детальна регламентація діяльності дільничного офіцера 

поліції щодо здійснення адміністративного нагляду має на меті зменшення 

кількості порушень прав і свобод піднаглядних, а також забезпечення 

законності під час застосування цього специфічного заходу адміністративного 

примусу. 

 Основний зміст цієї діяльності полягає у здійснені комплексу 

організаційних, профілактичних та адміністративно-юрисдикційних дій, 

спрямованих на попередження порушень громадського порядку особами, які 

перебувають під адміністративним наглядом або підпадають під можливість 

встановлення відповідних обмежень. 

 
VI. КОНТРОЛЬ ДІМ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ. 

 

Контроль за поведінкою піднаглядних осіб здійснюється працівниками 

поліції. В його здійсненні беруть участь працівники практично всіх служб 

міськрайвідділів внутрішніх справ, але основне навантаження покладається на 

дільничних інспекторів поліції. Вони повинні вживати необхідних заходів щодо 

залучення піднаглядних до праці, попереджувати і припиняти порушення ними 

громадського порядку і прав громадян. 

 При виконанні цих функцій дільничні інспектора мають такі права: 

а) запитувати відомості про поведінку піднаглядного від адміністрації 

підприємства, установи і громадської організації за місцем його роботи і 

проживання, а також від громадян; 

б) порушувати клопотання перед службою зайнятості населення про 

трудове влаштування піднаглядного, а також перед державними й іншими 

підприємства установами і організаціями про встановлення індивідуального або 

колективного шефства, 

в) викликати піднаглядного для бесіди до міськрайвідділу, службового 

приміщення дільничного інспектора поліції, дільничного пункту поліції, 

громадського пункту охорони порядку. Такі бесіди можуть проводитися з 

запрошенням представників адміністрації підприємства, установи, громадської 

організації, а також родичів піднаглядного за їх згодою; 

г) вимагати від піднаглядного усні та письмові пояснення з питань, 

пов‗язаних з виконанням правил і обмежень адміністративного нагляду, 

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

піднаглядного з метою перевірки.  

Для забезпечення ефективного профілактичного впливу на осіб. які 

перебувають під адміністративним наглядом, дільничний інспектор поліції 

взаємодіє з членами спостережних комісій місцевих органів самоврядування та 

громадськими формуваннями. 

 Дільничний інспектор поліції проводить індивідуально-попереджувальну 

роботу з піднаглядними для запобігання випадків ухилення останнього від 

адміністративного нагляду. При отриманні відомостей про наміри 
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піднаглядного ухилитися від адміністративного нагляду або вчинити 

правопорушення, дільничний інспектор поліції доповідає начальнику 

міськрайоргану внутрішніх справ пропозиції щодо посилення обмежень і 

контролю за поведінкою і способом життя такої особи. 

 Перевірка піднаглядного за місцем проживання здійснюється за участю 

представників громадськості або позаштатних інспекторів поліції у ввічливій, 

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

гідності членів його сім‗ї. 

 Кількість перевірок за місцем проживання піднаглядного залежить від 

особи піднаглядного та інформованості дільничного інспектора поліції про 

дотримання цією особою правил адміністративного нагляду. 

 Про результати перевірок дотримання піднаглядним правил і обмежень 

адміннагляду працівниками поліції робиться відповідна відмітка в листі 

контролю за додержанням встановлених обмежень піднаглядному або 

доповідається рапортом на ім‗я начальника РВВС. 

 У випадку, коли піднаглядному встановлюються обмеження у вигляді 

явки в поліцію для реєстрації то за письмовою вказівкою начальника 

міськрайвідділу так реєстрацію здійснюють працівник відділення (відділу) 

дільничних інспекторів поліції, дільничний інспектор поліції, 

оперуповноважений карного розшуку або черговий по міськрайвідділу про 

реєстрацію робиться відмітка в спеціальному реєстраційному листку, який 

знаходиться в справі про адміністративний нагляд. 

 Якщо піднаглядний мешкає на значній відстані від міськрайвідділу, то 

йому з дозволу начальника міськрайвідділу може встановлюватись явка для 

реєстрації в службове приміщення дільничного інспектора, про що робиться 

відповідна відмітка в реєстраційному листку. 

 Для реєстрації піднаглядні прибувають у визначене місце та у 

встановлений час. Дільничний інспектор повинен забезпечити присутність у 

приміщенні представників громадськості, які б у разі неприбуття на реєстрацію 

піднаглядного могли б засвідчити цей факт для подальшого вирішення питання 

про притягнення піднаглядного до адміністративної відповідальності. 

 З прибулим піднаглядним працівник поліції проводить бесіду і цікавиться 

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

проживання або роботи (якщо він працює), дає йому реєстраційний лист, в 

якому піднаглядний розписується з визначенням дати і часу. 

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

адміністративній дільниці якого проживає піднаглядний, оскільки цей 

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

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

обставини дають можливість правильно провести бесіду, щоб досягти 

позитивного виливу на поведінку піднаглядного. 

 У випадку виявлення одного з порушень правил адміністративного 

нагляду дільничний інспектор поліції складає протокол про адміністративне 

правопорушення, передбачене ст. 187 КУпАП. 

 Треба зазначити, що диспозиція цієї статті у 2004 році зазнала суттєвих 
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змін, а тому дільничні повинні здійснювати вірну кваліфікацію цього 

правопорушення у відповідності до чинного законодавства. 

 Отже, підставою для провадження в справі є наявність у піднаглядної 

особи складу адміністративного проступку – порушення правил 

адміністративного нагляду. 

 Доказування факту умисного порушення піднаглядним: правил нагляду 

покладається на органи внутрішніх справ. Доказами в таких випадках можуть 

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

або відсутність у діях піднаглядного складу порушення, його винуватість та 

інші обставини мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюють 

протоколом про порушення правил нагляду, поясненням свідків, самого 

піднаглядного, іншими доказами
41

. 

 По кожному випадку виявленого порушення правил адміністративного 

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

КУпАП). 

 Належним чином оформлений протокол про порушення правил 

адміністративного нагляду направляється до суду за місцем проживання 

піднаглядної особи. Додається копія постанови про встановлення адміннагляду 

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

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

конкретні обмеження. 

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

залишати квартиру у встановлений термін, та при встановленні факту його 

відсутності, дільничний інспектор повинен скласти протокол про порушення п. 

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

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

(оглянути всі приміщення); 

2. прийняти пояснення від батька або матері піднаглядного, його 

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

він знаходиться; 

3. пояснити про наслідки, які настануть за порушення цього 

обмеження; 

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

5. засвідчити цей факт поясненнями представників громадськості, які 

брали участь у перевірці виконання піднаглядним правил адміністративного 

нагляду. 

 У разі встановлення факту, що піднаглядний змінив місце проживання та 

не повідомив про цей факт дільничного інспектора, який здійснює 

адміністративний нагляд, настає відповідальність за невиконання правил 

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

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

такі факти. 
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 Щоб правильно скласти, матеріали, про таке порушення правил 

адміністративного нагляду, співробітник поліції повинен: 

1. запросити до себе піднаглядного; 

2. провести з ним бесіду про його життя; 

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

роботи; 

4. якщо піднаглядний не сповістить про зміну місця проживання або 

роботи, таку бесіду необхідно оформити поясненням, після чого скласти 

протокол про порушення правил адміннагляду, додавши відповідні документи. 

 Такий порядок оформлення матеріалів не дає можливості піднаглядному 

при розгляді матеріалів у суді заявити, щоб він сповістив дільничного 

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

справи про порушення правил адміністративного нагляду присутність 

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

бути піддана приводу. 

Постанова районного (міського) судді про накладення адміністративного 

стягнення є остаточною і оскарженню не підлягає, але може бути 

опротестована прокурором 
42

. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, здійснення контролю за поведінкою піднаглядного є вагомими 

чинником попередження з його боку порушень встановлених правил, 

зменшення впливу такої особи на оточуючих, профілактику скоєння ним 

злочинів та проступків. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Таким чином, викладене дає підставу стверджувати, що 

адміністративний нагляд є об'єктивно необхідною функцією, зумовленою 

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

діяльності спеціальною системою органів. Основною метою адміністративного 

нагляду службою дільничних офіцерів поліції  є забезпечення функціонування і 

життєдіяльності піднаглядних суб'єктів відповідно до встановленого порядку, у 

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

функцій органів Національної поліції. 

Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення 

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

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

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

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

адміністративного примусу, оскільки становить комплекс заходів спостереження 
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за піднаглядними. Крім того, він не є суто адміністративним, а має комплексний 

характер, оскільки встановлюється, продовжується і припиняється судом і тільки 

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

службу ДОП ж покладається лише нагляд за дотриманням піднаглядними 

встановлених правил та обмежень, здійснення виховного впливу на них, 

документування фактів порушення ними закону. 

Значення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

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

припинення правопорушень, розшуку піднаглядних, оскільки за його 

допомогою: а) відслідковується прибуття піднаглядного у визначений 

установою виконання покарань термін в обране ними місце проживання; 

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

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

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

становить комплекс правових, економічних, організаційних, соціально-

психологічних та інших заходів, які здійснюються щодо звільнених осіб з 

метою пристосування останніх до умов соціального середовища, захисту їх 

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

питання щодо працевлаштування, професійної орієнтації (переорієнтації) та 

перепідготовки, створення належних житлово-побутових умов, запобігання 

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

Процедуру адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі визначено як систему правових відносин із встановлення, 

здійснення та припинення адміністративного нагляду, що складаються в певній 

послідовності з метою запобігання вчиненню правопорушень окремими 

особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснення виховного впливу 

на них, їх перевиховання, ресоціалізації та соціальної адаптації. 

Організація адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

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

діяльності, включає комплекс дій, що проводиться дільничними офіцерами 

поліції з аналітичної роботи, планування, взаємодію та координацію наглядової 

діяльності, контроль за її здійсненням. 

Принциповим під час здійснення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі, має стати те, що він не повинен 

вичерпуватися лише встановленням певних обмежень і наглядом за їх 

виконанням. Примусові заходи, що застосовуються до піднаглядного, мають 

поєднуватися із наданням соціальної та правової допомоги, вихованням і 

роз‘яснювальною роботою. Втручання працівників служби ДОП в приватне 

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

лише у випадках обґрунтованої необхідності захисту громадян та їх власності, 

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

передбачених в Конституції гарантією забезпечення прав, свобод та законних 

інтересів кожної людини в Україні. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Проаналізувати положення КУпАП, що стосуються адміністративно-

наглядової діяльності органів Національної поліції, визначити сттаті, що 

передбачають відповідальність піднаглядних за порушення встановлених 

обмежень в рамках адміністративного нагляду.   
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Конституція та Закони України 

24. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 
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42. Про прокуратуру: Закон України від від 14.10.2014 № 1697-VII 

// Відомості Верховної Ради України. – 2014. 

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

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 

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

44. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
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46. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 
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Акти Президента України та Верховної Ради України  
48. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України» 

49. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

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

25.06.2008 - № 115 
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ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

65. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

67. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

68. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 
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29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС України № 358 від 13 

вересня 1991 р. 
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Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів НП з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім‘ї‖. 

(Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  
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82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є закріплення знань, одержаних курсантами під час 

вивчення курсу ―Адміністративне право‖ та ―Адміністративна відповідальність, 

ретельний аналіз правових підстав, змісту, процедур та особливостей 

адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного офіцера поліції. 

. 

ВСТУП 

 

Здійснення адміністративної реформи в Україні передбачає глибинні 

перетворення, які стосуються усіх сфер суспільства і вимагають удосконалення 

діяльності всіх органів виконавчої влади. Нова стратегія МВС України ставить 

за мету переорієнтацію діяльності поліції, головними критеріями оцінки якої 

мають стати надійний захист прав і законних інтересів людини в процесі 

охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями, уважне 

ставлення до кожного громадянина, належна правова допомога населенню. На 

передньому плані виконання цих завдань стоїть служба дільничних офіцерів 

поліції, які безпосередньо працюють серед населення, постійно контактуючи з 

громадянами, володіючи інформацією про їх проблеми і запити. 

Нові вимоги ставлятся і до адміністративної діяльності дільничних 

офіцерів поліції, однією з найважливіших складових якої є адміністративно-

юрисдикційна діяльність. У процесі її здійснення реалізується визначений 

законодавством обсяг повноважень дільничного офіцера поліції щодо боротьби 

з адміністративними правопорушеннями, що виражається, зокрема, у їх 

виявленні, збиранні та перевірці доказів, оформленні необхідних 

процесуальних документів, розгляді підвідомчих їм справ та винесенні по них 

відповідних постанов, направленні окремих справ для розгляду за 

підвідомчістю, а також у виконанні постанов по таких справах. Важливо, щоб 

ця діяльність повністю відповідала вимогам закону, під час її здійснення було 

забезпечено дотримання прав і законних інтересів всіх учасників провадження, 

насамперед громадян. Зважаючи на те, що зазначена діяльність дільничних 

офіцерів поліції отримала значне поширення, визначення її сутності та 

особливостей, підстав, змісту та процедур має велике як теоретичне, так і 

практичне значення. 

 

 

І. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

дільничного офіцера поліції 
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Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничних інспекторів поліції 

є однією з найважливіших складових частин їх адміністративної діяльності в 

цілому. У процесі її здійснення реалізується визначений законодавством 

значний обсяг їх повноважень по боротьбі із адміністративними 

правопорушеннями, що виражається, зокрема, у виявленні адміністративних 

правопорушень, збиранні та перевірці доказів, оформленні необхідних 

процесуальних документів, розгляді підвідомчих їм справ та винесенню по ним 

відповідних постанов, направленні окремих справ для розгляду за 

підвідомчістю, а також у виконанні постанов по таких справах. 

Слід зауважити, що в адміністративно-правовій науці немає чітко 

визначеного підходу відносно суті, змісту та обсягу адміністративної 

юрисдикції. Здебільшого вона ототожнюється з діяльністю щодо розгляду 

справ про адміністративні правопорушення та винесенню відповідних 

постанов. 

У практичній правоохоронній сфері адміністративно-юрисдикційну 

діяльність дільничних інспекторів поліції найчастіше ототожнюють з їх 

адміністративною практикою. 

Характерними ознаками адміністративно-юрисдикційної діяльності є її 

державно-владна специфіка (юрисдикційний захист громадських відносин є, 

перш за все, прерогативою компетентних державних органів), підзаконність 

(вона завжди здійснюється в чітко регламентованих законом процесуальних 

рамках), правозастосовчий та правоохоронний характер (у процесі її здійснення 

не встановлюються нові норми права, а лише застосовуються відповідні діючі 

норми права, характерні своїм правоохоронним спрямуванням). 

Головною підставою, що обумовлює весь процес здійснення 

адміністративно-юрисдикційної діяльності, є факт вчинення особою 

адміністративного правопорушення. Стаття 9 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення визначає, що адміністративним 

правопорушенням (проступком) є протиправна, винна (умисна або необережна) 

дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Як видно з 

цього визначення, адміністративному правопорушенню властиві такі 

загальноправові ознаки: дія чи бездіяльність (вони характеризуються 

антигромадською спрямованістю, а в окремих джерелах цю ознаку поєднують 

ще з суспільною небезпечністю або із суспільною шкідливістю), 

протиправністю, винуватістю та адміністративною караністю. 

2 жовтня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Закон України ―Про 

внесення змін і доповнень до статі 222 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення‖, яким було розширено коло суб‘єктів адміністративної 

юрисдикції [Про внесення змін і доповнень до статі 222 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення: Закон України // Вісник Верховної Ради 

України. – 1996. - №46. – Ст. 251]. До числа посадових осіб, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови 
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про накладення адміністративного стягнення, закон відніс також дільничних 

інспекторів (старших дільничних інспекторів) поліції. В новій редакції абзацу 

третього пункту 1 частини другої статті 222 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення визначено, що від імені НП (поліції) 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 177, ч. 

1, 2 ст. 178 цього Кодексу та накладати адміністративні стягнення мають право 

дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) поліції. 

Ці зміни до чинного законодавства сприяли підвищенню дієвості 

правозастосовчої практики, розширили повноваження дільничних інспекторів 

поліції щодо охорони громадського порядку забезпечення громадської безпеки, 

попередження припинення злочинів і адміністративних правопорушень. 

Прийняття цього Закону зробило можливим адекватне реагування на 

правопорушення, передбачені зазначеними статтями, адже саме ці 

правопорушення є найпоширенішими серед тих, які виявляють дільничні 

інспектори поліції. Так, тільки за перше півріччя 2010 року в Україні 

дільничними інспекторами поліції складено 870803 протоколи про 

адміністративні правопорушення. Зокрема, в Автономній Республіці Крим – 

43014, Дніпропетровській області – 125856, Харківській – 135003, 

Тернопільській – 14166, Волинській – 6418. Особисто дільничними 

інспекторами поліції за правопорушення, передбачені ст. 177, ч. 1, 2 ст. 178 

чинного Кодексу, винесено 48521 постанови. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, адміністративно-юрисдикційну 

діяльність дільничних інспекторів можна визначити як урегульовану нормами 

адміністративного права специфічну форму їх адміністративної діяльності, 

пов‘язаної з розглядом та вирішенням по суті підвідомчих їм справ про 

адміністративні правопорушення, а також із здійсненням інших 

адміністративно-юрисдикційних дій забезпечуючого характеру. 

Предметом адміністративної юрисдикції НП взагалі і дільничних 

інспекторів зокрема, є, в основному, розгляд та вирішення підвідомчих їм справ 

про адміністративні правопорушення, тобто здійснювати провадження у 

справах про адміністративні правопорушення.  

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення 

є: своєчасне, всебічне, повне і об‘єктивне з‘ясування обставин кожної справи; 

вирішення її в точній відповідності з законодавством; забезпечення виконання 

винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень; запобігання правопорушенням; 

виховання громадян у дусі додержання законів; зміцнення законності. 

Узагальнення названих завдань свідчить, що у провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення вирішуються два пов‘язаних між собою 

завдання: справедливе рішення справ про проступки і попередження нових 

правопорушень.  

Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення 

закріплені в численних правових нормах і безпосередньо випливають із завдань 

юрисдикційної діяльності дільничного інспектора поліції. Найважливішими з 

них є: 1) забезпечення законності; 2) досягнення об‘єктивної істини; 3) право на 
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захист; 4) презумпція невинності; 5) рівність громадян перед законом; 6) 

гласність провадження, широка участь громадськості. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, виходячи з завдань адміністративного провадження, можна 

зробити висновок, що провадження у справах про адміністративні 

правопорушення – це сукупність здійснюваних дільничним офіцером поліції 

процесуальних дій, які полягають у виявленні правопорушення, застосуванні 

передбачених законом заходів забезпечення, розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, винесення щодо них постанов, вжиття 

заходів, щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню 

правопорушень, а також їх попередження.  

 

ІІ. Характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих 

дільничному інспектору поліції 

 

Головною підставою, що обумовлює весь процес здійснення дільничними 

інспекторами адміністративно-юрисдикційної діяльності, є факт вчинення 

особою адміністративного правопорушення. Статья 9 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення визначає, що адміністративним 

правопорушенням (проступком) є протиправна, винна (умисна або необережна) 

дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Як видно з 

цього визначення, адміністративному правопорушенню властиві такі 

загальноправові ознаки: дія чи бездіяльність (вони характеризуються 

антигромадською спрямованістю, а в окремих джерелах цю ознаку поєднують 

ще з суспільною небезпечністю або із суспільною шкідливістю), 

протиправністю, винуватістю та адміністративною караністю. 

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини другої статті 222 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення дільничні інспектори (старші 

дільничні інспектори) поліції наділені адміністративно-юрисдикційними 

повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 177, ч. 1, 2 ст. 178 цього Кодексу. 

Для повного та ефективного дослідження адміністративно-юрисдикційних 

повноважень дільничних інспекторів поліції є необхідність дослідити склади 

адміністративних правопорушень, що знаходяться в їх підвідомчості. 

Склад правопорушення ―Придбання самогону і інших міцних напоїв 

домашнього виготовлення‖ (ст. 177 КУпАП).  

Стаття 177 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за 

придбання самогону і інших міцних напоїв домашнього виготовлення. Під 

придбанням самогону та інших міцних напоїв домашнього виготовлення 

розуміються отримання цих напоїв шляхом заключення неформального 

договору купівлі-продажу їх, безоплатного отримання, та іншим можливим 

способом отримання таких напоїв у право власності, наприклад, дарування, 
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отримання як оплату за виконану роботу та ін.  

Що стосується поняття самогону та інших спиртних напоїв домашнього 

виготовлення, то воно в законодавстві, нажаль, відсутнє. Так, лише в ст. 1 

Закону України ―Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими 

виробами‖ від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР визначено поняття алкогольних 

напоїв, як продуктів, одержаних шляхом спиртового бродіння цукромістких 

матеріалів або виготовленні на основі харчових спиртів з вмістом спирту 

етилового понад 1,2 відсотка об‘ємних одиниць, які відносяться до товарних 

груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів
43

. Якщо виходити з 

процесу виготовлення, то до спиртних напоїв домашнього виготовлення можна 

віднести продукти одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких 

матеріалів, їх перегонки та виділення спиртової частки. До таких спиртних 

напоїв можна віднести: самогон, різного виду портвейни (спиртопідсилені 

вина) домашнього виготовлення, наливки, настойки, що виготовлені на основі 

самогону та ін. 

 Суспільна шкідливість даного правопорушення полягає, перш за все, у 

його значній поширеності. На відміну від даного правопорушення, за збут 

самогону та апаратів для його виготовлення, нажаль, нині діючим 

законодавством не встановлена відповідальність. В той же час збут самогону та 

апаратів для його виготовлення містить більшу суспільну небезпеку ніж їх 

придбання, оскільки має місце отримання прибутку внаслідок протиправного 

діяння. У зв‘язку з цим ми підтримуємо думку окремих науковців щодо 

встановлення відповідальності за зберігання, а також збут самогону та апаратів 

для його виготовлення
44

. 

Також слід звернути увагу на необхідність чіткого розмежування 

адміністративної та кримінальної відповідальності за придбання самогону та 

інших міцних напоїв домашнього виготовлення. Справа в тому, що ч. 1 ст. 204 

КК України встановлена відповідальність за ―незаконне придбання з метою 

збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою 

збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв‖. Кримінальна 

відповідальність встановлюється за придбання незаконно виготовлених 

алкогольних напоїв (а до їх числа відносяться і ті що виготовлені в домашніх 

умовах, наприклад, самогон) виключно з метою збуту. Тобто, обов‘язковою 

ознакою суб‘єктивної сторони цього злочину є мета.  

Склад правопорушення ―Розпивання спиртних напоїв у громадських 

місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді‖ (ст.178 КпАП України). 

Стаття 178 КпАП передбачає адміністративну відповідальність за 

розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських 

місцях у п'яному вигляді. Диспозиція вказаної норми визначає, що до цих діянь 

належить: ―розпивання спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, 

                                           
43

 Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №46. – Ст. 345. 
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 Гнатюк С.С. Правові аспекти адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та 

громадську безпеку і підвідомчі органам внутрішніх справ // Актуальні проблеми профілактики правопорушень 

підрозділами громадської безпеки. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 52-58. 
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парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, 

крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж спиртних 

напоїв на розлив дозволений виконавчим органом сільської, селищної, міської 

ради, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську 

гідність і громадську мораль‖. 

Суспільна шкідливість даного правопорушення полягає, перш за все, у 

його значній поширеності. Наприклад, за даними ДАСМ УМВС України в 

Дніпропетровській області (аналіз здійснено за період 2003-2004 рр.) до 

адміністративної відповідальності по ст.178 КУпАП щорічно притягається 

близько 36,8 тисяч громадян, що дорівнює 36% від загальної кількості тих, що 

вчинили адміністративні правопорушення. Законодавець також не лишив поза 

увагою суспільну небезпечність даних діянь, адже до кваліфікаційних ознак 

віднесено їх подвійну повторність та послідовне підвищення рівня санкцій від 

попередження до адміністративного арешту. 

Безпосередні об‘єкти складу даного правопорушення прямо вказані у 

нормі права, це громадська мораль та людська гідність, які нібито логічно 

віднесені до діяння ―поява у п‘яному вигляді‖, але ці два безпосередні об‘єкта, 

тією чи іншою мірою, стосуються і ―розпивання спиртних напоїв‖ за умов їх 

безладного вживання у перелічених громадських місцях. М.М. Дорогих до 

безпосереднього об‘єкту даного правопорушення відносив і здоров‘я людини та 

суспільне здоров‘я
45

. 

Деякі автори схильні продовжувати перелік безпосередніх об‘єктів даного 

правопорушення на кшталт: поява у п‘яному вигляді або розпивання спиртних 

напоїв у громадських місцях неминуче призведе до різноманітних порушень 

громадського спокою, громадської безпеки як складових громадського порядку, 

отже, об‘єктом даного правопорушення буде і громадський порядок
46

. Або ж: 

―у зв‘язку з тим, що охорона людської гідності і громадської моралі є й 

охороною громадського порядку, то особа, яка з‘являється у громадському 

місці у п‘яному вигляді, посягає і на громадський порядок, що дає підставу 

вважати і громадський порядок об‘єктом даного правопорушення‖
47

. 

Диспозиція цієї норми права містить об‘єктивну сторону, що складається з 

двох самостійних, хоча й дещо взаємопов‘язаних діянь – ―розпивання спиртних 

напоїв у громадських місцях‖ та ―появи в громадських місцях у п'яному 

вигляді‖. Розглянемо їх по черзі. 

Об‘єктивна сторона діяння ―розпивання спиртних напоїв у громадських 

місцях‖ полягає виключно в активних діях по вживанню спиртних напоїв, які 

(дії) негативно впливають на загальний стан, насамперед, громадської моралі: 

утворення ненормальної обстановки для відпочинку громадян, надання 

негативного прикладу щодо виховання підлітків та молоді, публічне 
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нехтування інтересами інших членів суспільства. 

На думку Д.М. Бахраха, протиправним є розпивання будь-яких спиртних 

напоїв: горілки, коньяку, вин, самогону чи інших алкогольних напоїв 

домашнього виготовлення. Що ж стосується розпивання у громадських місцях 

одеколонів, лосьйонів, політури і інших одурманюючих рідин на спиртовій 

основі, то такі дії також слід розцінювати як проступок
48

. 

Свого часу Є.В. Додіним та В.К. Шкарупою була висловлена слушна 

думка з приводу того, що адміністративне законодавство не знає таких стадій 

розвитку правопорушення, як приготування та замах, але стосовно саме 

розпивання спиртних напоїв, відповідальність за ці дії доцільно було б увести
49

. 

Тобто адміністративна відповідальність наступає й тоді, коли здійснено певні 

дії, спрямовані на розпивання алкогольних напоїв, – і не обов‘язково, щоб сам 

процес був певним чином закінчений. Як на думку П.А. Дубовця, достатньо 

―здійснення замаху на правопорушення (наприклад, спиртне налито у 

стакани)‖
50

. 

До речі, досягнення стану алкогольного сп‘яніння також не є вимогою: 

достатньо одного факту їх розпивання в місцях, спеціально не встановлених 

для цих цілей. Ось чому у поняття ―розпивання‖ слід вкладати не тільки сам 

факт вживання спиртного напою, але й дії, що передують йому 

(відкорковування пляшки, що містить напій, його розливання по стаканах). 

З розпиванням спиртних напоїв у громадських місцях тісно пов‘язана і 

поява у громадських місцях у п‘яному вигляді, що ображає людську гідність та 

громадську мораль. Сам факт перебування конкретної особи у будь-якому 

громадському місці у п‘яному вигляді означає, що порушник моральних 

надбань суспільства принижує свою людську гідність, зневажає громадську 

мораль. Як, наприклад, зазначає  Д.М. Бахрах, – ―діяння п‘яного 

кваліфікуються як адміністративний проступок, якщо він перебуває у 

громадському місці у непристойному стані, викликаючи бридливість та почуття 

огиди в оточуючих‖
51

. З іншого боку, він же і небезпідставно вважає, що ―не 

можна притягувати до адміністративної відповідальності тільки за сам факт 

появи у п‘яному вигляді у громадському місці, якщо у поведінці громадянина 

більш нічого недостойного немає‖. Коментуючи цю думку, зазначимо, склад 

цього проступку характеризується органічністю: якщо у діянні немає хоча б 

однієї з названих у законі ознак (ображення людської гідності чи громадської 

моральності), то немає і складу правопорушення. 

Під ―появою у громадських місцях у п‘яному вигляді, що ображає 

людську гідність і громадську мораль‖, необхідно розуміти, як активні дії 

особи, що перебуває у стані сп‘яніння, які є явним порушенням 

загальноприйнятих норм, так і пасивні дії. При цьому не має значення вид 

ужитого напою, що містив алкогольну складову (це можуть бути і пиво, і 
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слабоалкогольні напої на кшталт ―джин-тоніку‖, які не віднесені до класу 

спиртних напоїв та розпивання яких у громадських місцях не заборонено). 

Найбільш докладне тлумачення поняття ―поява у п‘яному вигляді‖ 

наведено у Л.Л. Попова та Л.М. Розіна
52

. На їх думку, ці дії можуть полягати у 

наступному: а) поведінка особи у стані сп‘яніння явно порушує загальновизнані 

норми (непристойні висловлювання або жести, грубі вигуки, нав‘язливе 

чіпляння до громадян тощо); б) порушник має непристойний зовнішній вигляд, 

що викликає бридливість та відразу (брудний, мокрий, розстебнутий одяг 

тощо); в) через сп‘яніння особа повністю чи у значній мірі втратила 

орієнтування (безцільно стоїть чи безцільно пересувається з місця на місце, у 

неї порушена координація рухів, звідси – нестійкість, хитка хода); г) п‘яний 

повністю безпорадний (у непритомному стані). 

Особливість правозастосовчої діяльності полягає у тому, що закон не 

роз‘яснює оцінного поняття ―п‘яний вигляд‖, надаючи органу 

правозастосування або його посадовій особі право на самостійну кваліфікацію 

цього конкретного діяння. У найновіші часи вчені цими дослідженнями не 

займались, але тридцять років тому І.І. Веремеєнком така спроба була 

здійснена
53

. Учений-адміністративіст розрізняє три ступеня алкогольного 

сп‘яніння: легкий, середній та тяжкий. 

Легкий ступінь сп‘яніння настає після вживання 20-40 грамів чистого 

алкоголю (1 літра пива; 200-400 грамів вина міцністю 14-18 відсотків; 50-100 

грамів горілки, коньяку). В такому стані поведінка людини незначно 

відхиляється від норми, проте помітна схильність до переоцінки власних 

можливостей. Триває даний ступінь сп‘яніння близько двох годин. 

Середній ступінь алкогольного сп‘яніння виникає після вживання 50-100 

грамів чистого алкоголю (0,5 1 літра вина міцністю 14-18 відсотків; 150-300 

грамів горілки, коньяку). Зовнішні ознаки сп‘яніння достатньо виразні, людина 

у такому стані небезпечна для оточуючих. Триває такий ступінь сп‘яніння 3- 5 

годин. 

Тяжкий ступінь сп‘яніння настає після вживання 150-250 грамів чистого 

алкоголю. Полягає вона у швидко прогресуючих відхиленнях рухомоторного та 

вестибулярного апарату. Триває 6-8 годин. Смертельно небезпечну дозу 

складають 300-500 грамів чистого алкоголю. 

Для кваліфікації правопорушення, пов‘язаного із появою у громадських 

місцях у п‘яному вигляді, що ображає людську гідність та громадську мораль, 

іноді прийнято оперувати іншим оцінним поняттям – ―стан сильного 

алкогольного сп‘яніння‖, що передбачає наявність у правопорушника 

середнього або ж тяжкого ступеня сп‘яніння, що, врешті-решт, і визначає 

поняття ―п‘яний вигляд, що ображає людську гідність та громадську мораль‖. 

Легкий ступінь сп‘яніння, як правило, не повинен слугувати підставою для 
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притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил 

громадської моралі. 

Суб‘єктом складу такого правопорушення, як розпивання спиртних напоїв 

у громадських місцях та поява у п‘яному вигляді у громадських місцях може 

бути будь-яка фізична особа, що досягла 16-річного віку. 

Суб‘єктивна сторона дій, що охоплюються диспозицією ст.178 КпАП 

характеризується як умисністю, так і необережністю. Як і при аналізі 

об‘єктивної сторони, розглянемо елементи цієї складової проступку по черзі 

(окремо ―розпивання спиртних напоїв‖ та ―появу у п‘яному вигляді‖). 

З суб‘єктивної сторони розпивання спиртних напоїв у громадських місцях 

може бути здійснено як умисно, так і необережно. ―Причому, свідомістю 

суб‘єкта правопорушення повинні охоплюватися не тільки характер дій, але й 

обстановка, у якій він діє. Закон передбачає його прямий обов‘язок до 

особливої обачливості, насамперед, до з‘ясування питання щодо можливості 

розпивати спиртні напої у даному місці‖
54

. Зрозуміло, що найбільш поширеною 

формою вини під час розпивання спиртних напоїв у громадських місцях є 

умисна вина, за якої особа розуміє аморальний характер свого проступку, 

критично оцінює його, але свідомо припускає можливість ненастання 

негативних наслідків. Мотиваційні моменти суб‘єктивної сторони складу 

неправомірного розпивання спиртних напоїв не впливають на кваліфікацію 

конкретних дій і, як наслідок, на міру адміністративного стягнення
55

. 

З суб‘єктивної сторони, поява у громадських місцях у п‘яному вигляді, що 

ображає людську гідність та громадську мораль, може бути пов‘язане як з 

умисною, так і з необережною виною. У всіх випадках дане правопорушення 

скоюється винно. Для притягнення до адміністративної відповідальності форма 

вини не має суттєвого значення. І за умов умисної і за умов необережної вини 

порушник має достатньо чітке уявлення про антигромадський, аморальний 

характер своєї поведінки, про негативну оцінку її громадськістю, наслідки, що 

можуть виникнути у зв‘язку із скоєним. Для правильної кваліфікації 

конкретного правопорушення не мають суттєвого значення і такі елементи 

суб‘єктивної сторони складу проступку, як мета та мотив. Як правило, поява у 

громадських місцях у п‘яному вигляді буває настільки безцільною, наскільки ж 

і безмотивною, адже правопорушник звичайно не прагне бути об‘єктом 

прискіпливого інтересу з боку громадськості. 

Розпивання спиртних напоїв та, особливо, поява у п‘яному вигляді у 

громадських місцях є адміністративним правопорушенням із формальним 

складом, де сам факт розпивання чи появи у п‘яному вигляді у громадському 

місці вже є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. 

Крім цього значним об‘ємом адміністративно-юрисдикційних 

                                           
54

 Морозова В.О. Особливості кваліфікації діянь, передбачених ст. 178 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення // Науковий вісник Юридичної Академії МВС. – 2003. – № 1. – С. 87. 
55

 Клюшниченко А.П., Сущенко В.Д. К вопросу о нравственных аспектах борьбы с пьянством и алкоголизмом // 

Актуальные проблемы нравственного воспитания слушателей высших учебных заведений и практических 

работников органов внутренних дел в условиях развитого социализма: Сб. науч. трудов. – К., 1979. – 206с. – С. 

13. 



 138 

повноважень наділені дільничні інспектори поліції щодо виявлення інших 

правопорушень у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки 

та здійснення провадження у справах про ці правопорушення. У зв‘язку з цим 

вважаємо за необхідне провести юридичних аналіз складів правопорушень у 

сфері громадського порядку та громадської безпеки, особливо тих із них які 

зазнали змін останнім часом.  

Склад правопорушення ―Дрібне хуліганство‖ (ст.173 КпАП України). 

 Власне дрібне хуліганство диспозицією ст.173 КУпАП, трактується як: 

нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та 

інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. 

Слід зазначити, що цей адміністративний проступок, на думку 

переважної більшості вчених, є одним із найнебезпечніших адміністративних 

правопорушень. По-перше, дрібне хуліганство найбільш живуче та поширене у 

соціальному середовищі. По-друге, у кримінологічній теорії дрібне хуліганство 

розглядається як ―початкова школа‖ злочинності, особливо насильницької. По-

третє, дрібне хуліганство – це засіб виявлення особою своєї явної неповаги до 

оточуючих та суспільства в цілому. По-четверте, дрібне хуліганство – це 

попрання моральних підвалин суспільства, правил співжиття, егоїзм, цинізм, 

жорстокість та інші негідні мотиви. 

Щодо об‘єктивної сторони складу дрібного хуліганства, можна зазначити, 

що хуліганські дії завжди мають активний характер і не можуть виявлятися у 

формі бездіяльності. Диспозицією ст.173 КУпАП обумовлено, що до діянь, які 

кваліфікуються як дрібне хуліганство, належать:  

а) нецензурна лайка в громадських місцях;  

б) образливе чіпляння до громадян;  

в) інші подібні дії. 

Найбільш поширеною формою дрібного хуліганства, безумовно, є 

нецензурна лайка у громадських місцях. Л.Л. Дєдков пропонує таке поняття 

нецензурної лайки – ―це найбільш цинічні лайки, що належать, як правило, до 

сфери статевих відносин‖). Іншої думки Г.І. Кучер: ―нецензурна лайка – це 

непристойні висловлювання, один із найогидніших різновидів словесної 

брутальності‖. Як вважає Д.М. Бахрах, нецензурна лайка – ―це одна з грубих 

форм неповаги до громадської моральності‖. 

Однак на практиці за нецензурну лайку, якщо вона не пов‘язана із 

скандалом або дебошем, винні притягуються до відповідальності порівняно 

рідко. Відповідно до цього, у правовій літературі справедливо зазначається, що 

незалежно від того, у зв‘язку з якими обставинами особа висловлює своє 

роздратування у формі нецензурної лайки, вона скоює проступок, за який 

підлягає відповідальності в адміністративному порядку. 

Звичайно, словесне хуліганство не загрожує життю та здоров‘ю людей, 

проте використання нецензурних слів виявляє, перш за все, грубе, образливе 

ставлення до оточуючих. Воно, знижуючи рівень людського спілкування, 

завдає морального зиску суспільству, шкоду духовному самопочуттю людей, 

затьмарює настрій та ображає їх людську гідність, породжує зневажання 

етикою та мораллю. 
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Іншою формою даного правопорушення є образливе чіпляння до 

громадян. ―Чіпляння – це докучлива поведінка, пов‘язана з діями щодо 

ображання, які зневажають честь і гідність людини та утискають будь-чию 

волю, причому у грубій розв‘язній манері‖. Це може бути: хапання за одяг, 

насильницьке утримання за руки, демонстративний зрив головного убору, 

навмисне загороджування виходу або проходу, вимога дати цигарку або 

пускання в обличчя диму від неї, утримання дівчини з непристойною 

пропозицією та інші подібні дії. Для всіх подібних випадків характерним є 

ігнорування волі та бажання оточуючих, прагнення нав‘язати свою волю, а 

точніше – свавілля. 

У законі немає вичерпного переліку протиправних дій, які можна 

кваліфікувати як дрібне хуліганство. Це не випадково, оскільки конкретні 

прояви даного правопорушення надзвичайно різноманітні. Таке розмаїття 

законодавець відбив терміном ―інші подібні дії‖. 

До поняття ―інші подібні дії‖ слід віднести такі прояви дрібного 

хуліганства, як: насильницьке вторгнення в громадські місця всупереч забороні 

певних осіб, покликаних слідкувати за порядком; безпідставне порушення 

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

неподобних пісень, розповідання вульгарних анекдотів групам людей; вигуки, 

свист під час демонстрації кінофільмів; ґвалт, крики з хуліганських мотивів 

біля вікон громадян у нічний час; публічне справляння природних потреб у не 

відведених для цього місцях; поява у громадському місці в оголеному вигляді; 

самовільне без потреби зупинення комунального транспорту; нанесення 

непристойних малюнків на тротуари, стіни, паркани, двері чи вчинення написів 

нецензурного змісту; неправдиве повідомлення про смерть родичів, знайомих, 

якщо це не потягло тяжких наслідків; грубе порушення черг, яке 

супроводжується ображанням громадян та проявою неповаги до них; знищення 

або пошкодження з хуліганських мотивів якого-небудь майна у незначних 

розмірах; зривання афіш, плакатів, газет, об‘яв зі стендів; умисна (з 

бешкетництва) швидка їзда на автомобілях та мотоциклах по калюжах поблизу 

тротуарів, зупинок, інших місць скупчення людей тощо. 

Способи вчинення хуліганських дій, що посягають на моральність вельми 

різноманітні: слово, жест, руйнування, підпал, шумові ефекти тощо. 

Суб‘єктом адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство є 

фізична осудна особа, що на момент скоєння правопорушення досягла 16-

річного віку. 

Суб‘єктивна сторона дрібного хуліганства полягає у неповазі до 

суспільства, у прагненні показати свою зневагу до існуючих правил і норм 

поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, 

протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі. Умисне 

проявлення винним явної неповаги до оточуючих – головний момент, що 

визначає зміст і сенс поведінки хулігана. При відсутності такого мотиву не 

може бути дрібного хуліганства. 

Необхідно спинитися на відмінностях кримінально-карного хуліганства 

від такого, що розглядається в адміністративному порядку (ст. 173 КУпАП 
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України). У практичній роботі НП, суду й прокуратури іноді важко 

відмежувати ці два види хуліганства. 

Так, в абз. 4 Постанови № 3 Пленуму Верховного Суду України від 28 

червня 1991 р. йдеться, що деякі суди кримінально карне хуліганство 

розцінюють як дрібне і, навпаки, до адміністративної відповідальності 

притягують осіб, котрі вчинили дрібне хуліганство
56

. 

Обидва види правопорушень є порушеннями громадського порядку, тому 

і характер дій винного іноді збігається. Це спричинює потребу в наявності 

чітких критеріїв для правильного відмежування одного виду від іншого. 

Головним критерієм відмежування дрібного хуліганства як 

адміністративного проступку від кримінально-карного, передбаченого ст.296 

КК України, є ступінь суспільної небезпечності скоєного діяння. Останній 

виявляється в їх характері.  

Чи був хуліганський прояв грубим порушенням громадського порядку 

або малозначним – це питання повинно вирішуватися шляхом оцінки всіх 

обставин справи. 

Аналіз і узагальнення судової практики дозволяють виявити ті ознаки 

хуліганства й обставини його вчинення, що істотно впливають на ступінь 

суспільної небезпечності даного виду злочинів і тому повинні враховуватися 

під час кваліфікації діяння. 

Хуліганські дії характеризуються, насамперед, своєю формою, змістом 

тих мотивів, котрим керувався винний, обстановкою, у якій вони відбувалися, 

тривалістю, викликаними ними наслідками. 

Такі хуліганські дії, як нецензурна лайка в громадських місцях і 

образливе чіпляння до громадян, належать до дрібного хуліганства. Але у той 

же час було б неправильним вважати, що названі форми хуліганських проявів 

властиві лише дрібному хуліганству. Такі дії можуть визнаватися дрібним 

хуліганством за умови, що вони за своїм характером не тягнуть застосування 

заходів кримінального покарання. 

Це означає, що суспільна небезпечність хуліганських дій значною мірою 

визначається їх тривалістю. Та ж сама нецензурна лайка (що є в принципі 

дрібним хуліганством) переростає в кримінально карний його вид, якщо буде 

тривалою і тому надовго порушить спокій громадян. 

Під обстановкою вчинення хуліганських дій розуміється час, місце й інші 

умови, за яких вони відбуваються. Обстановка вчинення хуліганських дій 

істотно впливає на ступінь їх суспільної небезпечності. Нецензурна лайка, 

образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують 

громадський порядок і спокій громадян, з дрібного хуліганства переростають в 

кримінально карне, якщо вони скоєні в такій обстановці, що вимагає від членів 

суспільства винятково пристойної поведінки (наприклад, в обстановці 

урочистого засідання, поховання людини тощо). Під час конкретизації 

наслідків хуліганських дій важливо, зокрема, враховувати кількість осіб, 

                                           
56
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відпочинок яких порушений винним, характер їх занять, стан здоров‘я, вік 

останніх, можливість інших побічних наслідків тощо. 

Відмежування кримінально карного хуліганства від дрібного варто 

проводити залежно від обстановки (місця, часу події), тривалості, характеру 

(заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв, пошкодження або знищення майна 

тощо), а так само реального результату (наслідків) хуліганських дій (ступінь і 

тяжкість тілесних ушкоджень, розмір матеріальної шкоди). 

Відмежовуючи дрібне хуліганство від кримінально карного, характер 

хуліганських дій, обстановку їх учинення, спричинені ними наслідки, а також 

особливість винного потрібно враховувати в їх сукупності. 

Щодо особи винного, то вона може вплинути на вирішення питання про 

розмежування дрібного і кримінально карного хуліганства в тому випадку, коли 

йдеться про вчинення таких дій неповнолітніми. З даного приводу в п.4 

постанови №3 Пленум ВСУ роз‘яснив, що з особливою увагою судам 

необхідно підходити до розгляду справ про хуліганство щодо неповнолітніх і 

під час призначення їм покарання. При розгляді таких справ необхідно 

старанно і всебічно досліджувати обставини, пов‘язані з правопорушенням, а 

також умови, за яких воно було скоєно, не допускаючи засудження осіб даної 

категорії за дії, що мають характер дитячого бешкетництва. 

Необхідно також розмежовувати хуліганство, пов‘язане з опором 

представникам влади або громадськості, від адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП ―Злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі працівника поліції, члена громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця ‖. 

Пленум Верховного Суду України вказав, що, на відміну від злісної 

непокори, передбаченої ст. 185 КпАП, учинення опору полягає в активній 

фізичній протидії здійсненню представником влади або представником 

громадськості, який виконує обов‘язки з охорони громадського порядку, 

обов‘язку охорони громадського порядку. Такі дії утворюють склад злочину, 

передбаченого ст. 342 КК.  

Опір, на відміну від злісної непокори, може полягати в таких діях, 

наприклад, як спроба вирватися при затриманні, перешкоджання законному 

застосуванню сили, тобто застосуванню сили з боку правопорушника. Опір під 

час хуліганства має такі ознаки: 1) він полягає в активних діях; 2) дії винного 

полягають у застосуванні до потерпілого фізичної сили; 3) дії винного 

перешкоджають (протидіють) потерпілому у виконанні його функцій, реалізації 

повноважень; 4) дії винного вчинено під час хуліганських дій; 5) потерпілий 

виконував службові або громадські обов‘язки з охорони громадського порядку 

або припиняв хуліганські дії. 

Таким чином, непокора, тобто відмова від виконання наполегливих, 

неодноразових вимог громадян, представників влади або громадськості 

припинити хуліганські дії, не є опором і не визнається кваліфікуючою ознакою 

ч. 3 ст. 296 КК. 

Також необхідно відмежовувати злочин, передбачений ч. 4 ст. 296 КК, за 

ознакою застосування вогнепальної зброї від проступку, передбаченого ст. 174 
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КУпАП ―Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в 

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

установленого порядку‖. За основні критерії варто взяти відмінність: 

1. Ступеня суспільної небезпеки  

2. Об‘єктів: у ч. 4 ст. 296 КК – основним є громадський порядок, у ст. 

174 КУпАП – громадська безпека. 

3. Мотивів: у ч.4 ст. 296 КК явна неповага до суспільства, у ст. 174 

КУпАП – нехтування порядку поводження з вогнепальною зброєю. 

4. Способів та мети використання зброї: у ч. 4 ст. 296 – будь-яке 

фактичне використання зброї для фізичного або психічного впливу на 

потерпілого, у ст. 174 – лише стрільба з неї, з порушенням установлених 

правил. 

Отже, дії адміністративного правопорушника не завдають суспільним 

відносинам, які охороняються законом, суттєвої шкоди і не мають, таким 

чином, значної суспільної небезпечності. Вони малозначні і не містять ознак 

явної неповаги до суспільства, тому караються правовими нормами, що 

передбачають адміністративну відповідальність. 

Склад правопорушення ―Вчинення насильства в сім`ї або невиконання 

захисного припису‖(ст.173-2 КпАП України). 

Ця стаття встановлює відповідальність за вчинення насильства в сім‘ї, 

тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психічного чи економічного 

характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і 

не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, 

позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має 

передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути завдана шкода 

фізичному або психічному здоров‘ю потерпілого, а так само невиконання 

захисного припису особою, стосовно якої він винесений.  

Суспільна небезпека даного правопорушення полягає, перш за все, у його 

значній поширеності. Так, за даними дослідження, проведеного в Україні 

Київським міжнародним інститутом соціології у 2001 році на замовлення 

Світового банку, більше 30% жінок зазнавали у житті фізичного насильства, 

причому 61% з них – у сім‘ї. За даними іншого дослідження, проведеного у 

1995 році, близько 70% жінок піддаються різним формам приниження і 

знущання в родині. Серйозну проблему становить насильство в сім‘ї для НП; 

так, у 2003 році вбивства скоєні на сімейно-побутовому ґрунті, складали у 

Дніпропетровській області 43,3% всіх умисних убивств. У середньому по 

Україні ця частина становить 22,4%. Саме тому впродовж останніх років було 

прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на протидію насильству в 

сім‘ї. Так, у 2001 році прийнято Закон України ―Про попередження насильства 

в сім‘ї‖, який дає поняття насильства в сім‘ї – як будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім‘ї 
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стосовно іншого як людини і громадянина і завдають йому моральної шкоди, 

шкоди його фізичному чи психічному здоров‘ю
57

.  

Для забезпечення дії Закону у березні 2002 року МВС України видало 

наказ №307-02 ―Про заходи щодо виконання Закону України ―Про 

попередження насильства в сім‘ї‖, а у квітні цього ж року наказом МВС 

України № 329-02 була затверджена Інструкція про порядок узяття на 

профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку осіб, які 

вчинили насильство в сім‘ї. 

У травні 2003 року Верховна Рада України доповнила Кодекс про 

адміністративні правопорушення статтею 173-2 ―Вчинення насильства в 

сім‘ї‖
58

. 

Родовим об‘єктом складу даного правопорушення є встановлені у 

суспільстві моральні засади функціонування сім‘ї. 

Безпосереднім об‘єктом є фізичне, психологічне здоров‘я та економічне 

благополуччя членів сім‘ї. 

Об‘єктивна сторона діяння полягає у діях фізичного, психологічного чи 

економічного характеру, що не завдало фізичного болю і не спричинило 

тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, 

їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом 

право, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або 

психічному здоров‘ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису 

особою, стосовно якої він винесений. 

Роз‘яснення щодо термінології яка використовується у статті, викладено 

у Законі України ―Про попередження насильства в сім‘ї‖. 

Так, під фізичним насильством у сім‘ї слід розуміти умисне нанесення 

одним членом сім‘ї іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести 

або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного 

здоров‘я, нанесення шкоди його честі і гідності. 

Психологічне насильство в сім‘ї – насильство, пов‘язане з дією одного 

члена сім‘ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, 

якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити 

себе та може завдатися або завдається шкода психічному здоров‘ю. 

Економічне насильство полягає в умисному позбавленні одним членом 

сім‘ї іншого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий 

має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати 

порушення фізичного чи психічного здоров‘я. 

Дане правопорушення може вчинятися також шляхом невиконання 

захисного припису особою, стосовно якої він винесений. 

Під захисним приписом слід розуміти спеціальну форму реагування 

служби дільничних інспекторів поліції та кримінальної поліції у справах 
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неповнолітніх щодо захисту жертви насильства в сім‘ї, яким особі, яка вчинила 

насильство в сім‘ї, забороняється вчиняти певні дії щодо жертви насильства в 

сім‘ї. 

Суб‘єктом адміністративної відповідальності за насильство в сім‘ї може 

бути фізична осудна особа, що на момент скоєння правопорушення досягла 16-

річного віку та є членом цієї сім‘ї. 

Членами сім‘ї можуть бути: 

- подружжя; 

- батьки (мати, батько) й дитина (діти); 

- усиновителі (усиновитель) і усиновлений (усиновлений); 

- дід (бабуся) і онук (онука); 

- вітчим (мачуха) і пасинок (падчерка); 

- брати і сестри; 

- фактичні вихователі і вихованці.  

Суб‘єктивна сторона цього правопорушення полягає у навмисних діях 

фізичного, психічного чи економічного характеру (застосування фізичного 

насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних 

ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, 

іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, 

тощо). 

Необхідно звернути увагу на необхідність відмежування насильницьких 

дій у сім‘ї від аналогічних дій, які кваліфікуються як злочини і відповідальність 

за які передбачена Кримінальним кодексом України.  

Склад правопорушення ―Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння‖ 

(ст.180 КпАП України). 

До числа адміністративно караних проступків проти громадської моралі 

належать діяння, передбачені ст.180 КпАП України, – доведення 

неповнолітнього до стану сп‘яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх 

замінюють, або іншими особами. І хоча питома вага даного правопорушення у 

загальній масі порушень, де родовим об‘єктом є громадський порядок, за 

даними М.М. Дорогих, є відносно невеликою (1,5 2%), воно належить до числа 

найбільш небезпечних порушень, оскільки посягає на правильне виховання та 

формування підростаючого покоління. 

Важливість останнього висловлювання можна підтвердити й тим, що 

останнім часом ідеологічному та моральному вихованню молоді свідомими 

громадянами України, незважаючи на прийняття Закону України від 5 травня 

1993 р. ―Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні‖, 

приділяється недостатньо уваги, а лишати без вирішення проблеми захисту 

наших дітей від шкідливого впливу не можна. 

Об‘єктивну сторону складу доведення неповнолітніх до стану сп‘яніння 

складають умисні дії дорослих щодо втягнення підлітків у п‘янство, тобто 

схилення їх різними способами до зловживання алкогольними напоями. Це, як 

правило, активні дії, спрямовані на спонукання або примус підлітка до 

вживання спиртних напоїв. Причому, слід зазначити окремо, що ініціатива 

доведення підлітка до стану сп‘яніння належить дорослому. 
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На думку П.А. Дубовця, ―доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння 

об‘єктивно може полягати у сумісному розпиванні спиртних напоїв, у 

пропозиції випити і наданні спиртних напоїв неповнолітньому, у даванні 

грошей для придбання і вживання спиртних напоїв неповнолітнім тощо‖
59

. Як 

вважає Д.М. Бахрах, підставою для притягнення до адміністративної 

відповідальності за доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння можуть бути 

будь-які дії незалежно від способу: психічна чи фізична спонука, запрошення 

до випивки, сумісне розпивання напоїв, що сп‘яняють, та інші
60

. 

Суб‘єктами складу доведення неповнолітніх до стану сп‘яніння є три 

категорії громадян, а саме:  

1) батьки неповнолітніх;  

2) особи, що їх заміняють;  

3) інші особи. 

Батьки неповнолітніх – це їх батьки та матері, вітчими та мачухи, тобто 

особи, що перебувають із підлітками у найближчих родинних стосунках, які 

першочергово повинні піклуватися про належне виховання дітей, захищати їх 

від дурного впливу. Насамперед на батьків лягає велика соціальна 

відповідальність за виховання дітей, у тому числі і за моральне, антиалкогольне 

виховання. 

У ч.1,2 ст.150 Сімейного кодексу України, що регламентує права і 

обов‘язки батьків з виховання дітей, зазначається, що: 1) батьки мають право і 

зобов‘язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров‘я, фізичний, 

духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці; 2) батьківські 

права не можуть здійснюватися в суперечності з інтересами дітей
61

. 

Другу групу суб‘єктів складу даного проступку складають особи, що 

замінюють батьків: дід, баба, брат, сестра, дядько, тітка, опікуни, 

піклувальники неповнолітніх. Вони можуть бути притягнутими до 

адміністративної відповідальності на тих самих засадах, що й батьки. Щодо 

процесуальних моментів, то хотілося б звернути увагу на ремарку, зроблену 

свого часу Є.В. Додіним та В.К. Шкарупою: ―законодавець каже про 

відповідальність батьків (чи осіб, що їх замінюють), однак, практика пішла 

шляхом притягнення до відповідальності однієї з указаних у законі осіб, і це 

вірно‖
62

. 

Нарешті, суб‘єктами доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння, що 

складають третю групу, є інші особи (за винятком посадових, яким 

неповнолітній підпорядковується). Тобто будь-яка осудна, причому повнолітня 

особа, що довела неповнолітнього до стану сп‘яніння (знайомі, друзі, товариші, 

приятелі і таке інше). А ось в цьому випадку до відповідальності повинні 

притягуватися всі винні особи. 
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Із суб‘єктивної сторони, доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння 

може бути здійснено як умисно, так і необережно. У більшості випадків 

порушник усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій щодо втягнення 

неповнолітніх в аморальну поведінку, пов‘язану із уживанням алкогольних 

напоїв, оцінює їх протиправність і готовий нести за це відповідальність. Однак 

дане правопорушення може скоюватися і ненавмисно, у формі необережності 

або самовпевненості, коли дорослі, залучаючи неповнолітнього до спиртного, 

не ставлять за мету втягнення їх у п‘янство (частування спиртними напоями 

заради пустощів, жарту, хибної любові до підлітка, підвищеною увагою до 

нього тощо). 

Склад правопорушення ―Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу 

шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях‖ 

(ст. 182 КУпАП) 

З об‘єктивної сторони це правопорушення характеризується порушенням 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту 

населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в 

населених пунктах і громадських місцях. З недавнього часу всі вищевказані 

вимоги регламентуються Законом України ―Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму‖ від 3 

червня 2004 року
63

. Вказаним законом внесено зміни до Закону України ―Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення‖, в ст. 24 

якого визначено, що органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при 

здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення 

шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань 

та інших фізичних факторів зобов‘язані: 

- здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 

архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та 

зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

- забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, 

побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при 

проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів 

тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів 

у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до 

них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених 

санітарними нормами; 

- вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, 

встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях 

(захищені об‘єкти): 1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 2) 

лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів 
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освіти, культури; 3) готелів і гуртожитків; 4) розташованих у межах населених 

пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового 

обслуговування, розважального та грального бізнесу; 5) інших будівель і 

споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 6) парків, скверів, зон 

відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків. 

Указаними законами забороняються і кваліфікуються за ст. 182 КУпАП 

такі діяння: 

- у нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених 

об‘єктах гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною 

апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, 

феєрверків, використання піротехнічних засобів; 

- проведення на захищених об‘єктах ремонтних робіт, що 

супроводжуються шумом, у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у 

святкові та неробочі дні – цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких 

передбачається проведення ремонтних робіт, зобов‘язаний повідомити 

мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою 

мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть 

проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час 

проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм 

цілодобово. 

Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів 

діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в 

прилеглі приміщення, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі 

таких приміщень; 3) попередження та/або ліквідація наслідків аварій, 

стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій; 4) надання невідкладної 

допомоги, попередження або припинення правопорушень; 5) попередження 

крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 6) проведення 

зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які 

завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування; 7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують 

життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних 

заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі 

приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 8) відзначення 

встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят 

відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань; 9) 

проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових 

речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із 

уповноваженим органом місцевого самоврядування в порядку, передбаченому 

правилами додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. 

Правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях 

затверджуються сільськими, селищними, міськими радами, якими з 
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урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, 

рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо 

певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також 

установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із 

використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів. 

  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, дільничний офіцер поліції наділений широким колом прав, 

щодо притягнення правопорушників до відповідальності. З метою поліпшення 

обстановки на території обслуговування, місцеві органи влади мають право 

розширити права дільничного офіцера поліції, що надасть можливість впливу 

останнім на правопорушників. 

 

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

Діяльність суб‘єктів адміністративного провадження розвивається в часі 

як послідовний ряд закономірно пов‘язаних між собою процесуальних дій щодо 

реалізації прав і взаємних обов‘язків. У цьому змісті провадження проходить 

декілька змінюваних один одного фаз розвитку або стадій. 

 Під стадією варто розуміти таку порівняно самостійну частину 

провадження, яка, поряд з загальними завданнями усього провадження, має 

властиві тільки їй завдання та особливості. На кожній стадії виконуються певні 

дії, які є окремими відносно загальних цілей провадження. Вирішення завдань 

кожної стадії, як правило, оформляється спеціальним процесуальним 

документом, який, начебто, підводить підсумок процесуальних дій 

уповноваженої особи. Після прийняття такого акту починається нова стадія. 

Стадії органічно пов‘язані між собою, наступна, як правило, починається лише 

після того, коли закінчено провадження за попередньою стадією.  

Стадії провадження у справі про адміністративний проступок: порушення 

справи про адміністративний проступок; розгляд справи і винесення по ній 

постанови; оскарження або опротестування винесеної постанови; виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Порушення справи дільничним інспектором поліції є початковою стадією 

провадження у справах про адміністративні проступки. На цій стадії 

створюються умови для об‘єктивного та швидкого розгляду справи, 

застосування до винного передбачених законодавством заходів впливу. 

Підставою для порушення адміністративної справи та попереднього з‘ясування 

її обставин є вчинення особою діяння, яке містить в собі ознаки 

адміністративного правопорушення (фактична підстава). Проте фактичної 

підстави не завжди достатньо для того, щоб провадження у справі розпочалося. 

Для цього необхідна ще й формальна, процесуальна підстава, тобто інформація 
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про правопорушення. Іншими словами, крім підстави для порушення справи 

про адміністративне правопорушення має бути ще й привід. 

Приводом для порушення адміністративної справи дільничним 

інспектором поліції може бути: заява (письмова або усна) свідків, потерпілих та 

інших громадян; повідомлення посадових осіб, адміністрації підприємств, 

установ, організацій, судово-слідчих органів; повідомлення преси та інших 

засобів масової інформації; повідомлення громадських організацій, 

товариських судів; або безпосереднє виявлення правопорушення дільничним 

інспектором поліції. 

Найчастіше зустрічається саме безпосереднє виявлення правопорушення 

дільничним інспектором поліції. Необхідно відзначити, що провадження у 

справах про адміністративні правопорушення починається без складання 

якогось спеціального документу. Початковим моментом порушення справи 

можна вважати час, коли інформація (привід) про проступок надійшла до 

дільничного інспектора поліції. 

Процесуальним документом, який фіксує закінчення першої стадії 

порушення адміністративної справи, є протокол, крім випадків, прямо 

передбачених законодавством. На думку Комзюка А.Т. інколи протокол 

розглядають як документ про порушення адміністративної справи, а його 

складання – як процесуальний момент порушення справи [Адміністративна 

відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. 

А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. - Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. - 99 с.]. 

Але це скоріше звинувачувальний документ. Ще до його складання 

проводяться усі необхідні процесуальні дії дільничним інспектором поліції: 

опитуються свідки, потерпілі, беруться пояснення в порушників, проводяться 

огляди тощо.  

Протокол є єдиною формалізованою підставою для подальшого 

провадження у справі про адміністративне правопорушення. Від того, 

наскільки грамотно він складений, залежить правильність розгляду справи по 

суті та обґрунтованість застосування стягнення. Оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення в підрозділах Національної поліції 

здійснюється згідно Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення, затвердженої наказом МВС № 185 від 22.02.2001 р. В 

протоколі повинні міститися всі відомості, необхідні для правильного 

вирішення справи [Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення: Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 22.02.2001 року за № 185]. В ст. 256 КпАП та вище зазначеній Інструкції 

наводиться приблизний перелік таких відомостей і правила їх внесення в 

протокол. Можна погодитись з твердженням Комзюка А.Т., який розділив 

перелік цих відомостей на 3 групи: обставини, які характеризують 

адміністративне правопорушення; відомості, які характеризують особу 

правопорушника; відомості, що стосуються форми протоколу [Там же].  

Дільничний інспектор повинен роз‘яснити передбачені ст. 268 КпАП 

права та обов‘язки особи, яка притягається до відповідальності, про що 

обов‘язково робиться відмітка в протоколі. Крім того, особі повідомляється про 
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час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Особа, яка 

вчинила правопорушення, має право ознайомитися із змістом протоколу, 

внести в нього власноручно пояснення, підписати його або відмовитися від 

підписання та викласти мотиви відмови, подати пояснення, які додаються до 

протоколу або зауваження до його змісту. Відмова правопорушника підписати 

протокол не зупиняє провадження у справі, але вона повинна бути спеціально 

зафіксована дільничним інспектором. При вчиненні проступку групою осіб 

протокол складається на кожного порушника окремо. 

Адміністративний проступок може бути підставою для застосування 

дільничним інспектором не тільки адміністративних стягнень, а й інших заходів 

адміністративного примусу, передбачених зокрема, заходів припинення 

(вимоги припинити правопорушення, припинення функціонування тих чи 

інших об‘єктів, застосування спеціальних засобів тощо). 

Особливу їх групу становлять заходи забезпечення провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. Передбачено, що дільничні інспектори 

можуть застосовувати такі заходи процесуального забезпечення, передбачені 

КпАП: адміністративне затримання (ст. 262) особистий огляд і огляд речей (ст. 

264), вилучення речей і документів (ст. 265), відсторонення водіїв від керування 

транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд їх на стан 

сп‘яніння (ст. 266), доставлення порушника (ст. 259) і його привід (ст. 268). 

Доставлення порушника дільничним інспектором, згідно зі ст. 259 КпАП, 

здійснюється з метою припинення правопорушення, складання протоколу про 

адміністративне правопорушення і встановлення особи порушника. 

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк. 

Встановлено максимальний час перебування порушника в штабі громадського 

формування з охорони громадського порядку та приміщенні виконкому 

селищної чи сільської ради – одна година. Схожим до розглянутого заходу 

забезпечення є привід порушника в разі його ухилення від явки на виклик 

органу внутрішніх справ або судді. Це також примусове доставлення особи в 

орган внутрішніх справ або в суд. Різниця полягає в меті доставлення – привід 

здійснюється працівниками поліції для забезпечення присутності 

правопорушника під час розгляду справи. Привід допускається лише у 

випадках, прямо передбачених законом (ч. 2 ст. 268 КпАП), але при розгляді 

справ дільничним інспектором привід не застосовується. 

Адміністративне затримання полягає в примусовому короткочасному 

обмеженні волі, дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. Воно може здійснюватись дільничним інспектором в разі 

розпиття спиртних напоїв у громадських місцях чи появи у громадських місцях 

у п‘яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, та інших 

випадках передбачених ст. 262 КпАП. Строк адміністративного затримання за 

проступок передбачений ст. 178 не може перевищувати трьох годин. Більш 

тривалі строки може бути встановлено тільки законодавчими актами (ч. 1 ст. 

263 КпАП ). 
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Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту 

доставлення порушника, а особи, яка була в стані сп‘яніння – з часу її 

витвереження. 

Під час застосування адміністративного затримання про нього дільничний 

інспектор складає протокол, в якому зазначаються дата і місце складення, 

відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Затриманому 

надається право ознайомитись з протоколом і підписати його (або відмовитись 

від підписання), вимагати повідомлення про місце його перебування родичів 

або адміністрації за місцем роботи чи навчання. В разі затримання 

неповнолітнього, повідомлення його батьків або осіб, які їх замінюють, є 

обов‘язковим. У протоколі про адміністративне затримання зазначається час, 

дата повідомлення і кому саме повідомлено.  

Особистий огляд і огляд речей провадяться з метою виявлення та 

закріплення необхідних доказів правопорушення і забезпечення подальшого 

притягнення до відповідальності. Право на їх провадження надано і 

дільничному інспектору. Особистий огляд провадиться ним, якщо він однієї 

статі з порушником і в присутності двох понятих тієї ж статі. В інших випадках 

особистий огляд провадиться за дорученням дільничного інспектора особою 

однієї статі з порушником і понятих тієї ж статі. Огляд речей провадиться в 

присутності їх власника або володільця. За їх відсутності зазначені речі можуть 

бути піддані огляду лише у невідкладних випадках, але за обов‘язкової участі 

двох понятих. Проведення огляду оформляється спеціальним протоколом або 

про нього робиться запис в протоколі про адміністративне правопорушення або 

в протоколі по адміністративне затримання. 

 Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім 

об‘єктом правопорушення, дільничним інспектором провадиться з метою 

забезпечення доказів, їх конфіскації, та знищення. Наприклад, придбаний 

самогон має бути вилучений для забезпечення дослідження спеціалістом і 

вирішенні питання чи є вилучена рідина самогоном, використання його як 

доказ з наступним його знищенням. Про вилучення речей і документів 

складається протокол або робиться запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення, адміністративне затримання чи про огляд речей. 

Стаття 265 КпАП передбачає особливості вилучення окремих видів речей 

та документів, вилучення їх у окремих осіб та процесуального оформлення 

вилучення деяких предметів. Так, вилучені самогон чи інші міцні напої 

домашнього вироблення, а також апарати для їх вироблення підлягають 

знищенню працівниками поліції. При вилученні вогнепальної, газової або 

пневматичної зброї та бойових припасів в протоколі зазначаються марка або 

модель, калібр, серія і номер зброї, що вилучається, кількість і вид бойових 

припасів. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових 

обов‘язків, вилучення, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у 

невідкладних випадках. 

 Порядок здійснення огляду на стан сп‘яніння в наш час врегульовано 

Інструкцією про порядок направлення громадян для огляду на стан сп‘яніння в 

заклади охорони здоров‘я та проведення огляду з використанням технічних 
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засобів, затвердженою спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, 

Міністерства охорони здоров‘я та Міністерства юстиції України від 24 лютого 

1995 р. № 114/38/15-36-18 [101]. Огляд на стан сп‘яніння може провадитися в 

медичних установах.  

З метою забезпечення законності застосування розглянутих заходів ст. 267 

КпАП передбачає можливість їх оскарження заінтересованою особою у вищий 

орган (вищій посадовій особі), прокуророві або безпосередньо в суд. 

Завершується стадія порушення справи про адміністративний проступок 

та попереднього з‘ясування її обставин передачею протоколу та інших 

матеріалів справи (пояснень порушника, потерпілого, свідків, актів перевірок, 

протоколів огляду, вилучення речей та документів тощо) органові чи посадовій 

особі, уповноваженій її розглядати, якщо дільничний інспектор не має права 

самостійно вирішити цю справу. 

Другою стадією провадження у справі про адміністративне 

правопорушення є розгляд справи і винесення постанови. Завдання цієї стадії 

полягають у встановленні винних і забезпеченні правильного застосування 

законодавства з тим, щоб до кожного правопорушника були застосовані 

справедливі заходи адміністративного впливу. 

Зазначена стадія, згідно з відповідними положеннями КпАП, включає три 

етапи: підготовку справи до розгляду; розгляд справи; прийняття по ній 

постанови. 

З метою правильного і своєчасного вирішення кожної справи дільничний 

інспектор поліції зобов‘язаний ретельно підготуватися до її розгляду. В ст. 278 

КпАП визначено питання, які необхідно вирішити під час підготовки: чи 

належить до компетенції дільничного інспектора розгляд даної справи; чи 

правильно складено протокол та інші матеріали справи; чи сповіщено осіб, які 

беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувані 

необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних 

представників і адвоката. 

Усі справи за правопорушення, передбачені ст. 177 і ст. 178 КпАП, які 

вчинені особами у віці від 16 до 18 років направляються для розгляду до суду. 

В разі встановлення неповноти матеріалів, які надійшли з інших органів, 

поданих до розгляду дільничному інспектору, мають бути витребувані 

додаткові відомості та матеріали, або справу повернуто за місцем складання 

протоколу чи інших матеріалів для усунення недоліків. 

Відповідно до ст. 276 КпАП справи про адміністративні правопорушення 

передбачені, ст. 177 та ст. 178 КпАП, розглядаються за місцем їх вчинення або 

за місцем проживання правопорушника. Строки розгляду справ 

регламентуються ст. 277 КпАП. Загальний строк розгляду справ про 

адміністративне правопорушення – 15 днів з дня одержання протоколу та інших 

матеріалів справи. В названий строк має бути розглянута справа щодо 

правопорушення передбаченого ст. 177. Крім цього, справи про деякі 

правопорушення, визначені ст. 277, розглядаються в 7-денний, 5-денний та 3-

денний строк. Ще коротший строк – одна доба – встановлено для розгляду 
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справ про дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських 

місцях, злісну непокору, виявлення неповаги до суду та деякі інші. З цього ми 

можемо зробити висновок, що справи, розгляд яких входить в компетенцію 

дільничного інспектора а саме – правопорушення передбачені, ст.ст. 177 та 178 

КпАП, мають розглядатися в 15-денний та добовий термін відповідно. 

В КпАП закріплено детальну процедуру розгляду справ. Відповідно до ст. 

279 розгляд розпочинається з представлення дільничного інспектора, який 

вирішує справу. Після цього дільничний інспектор, який розглядає справу, 

оголошує, яка справа підлягає розгляду та хто притягається до адміністративної 

відповідальності. Всім учасникам провадження роз‘яснюються їх права та 

обов‘язки. Далі оголошується протокол про адміністративне правопорушення, 

зміст якого, як зазначалося, певною мірою нагадує звинувачувальний акт. 

Дослідження доказів в справі здійснюється відповідно до вимог ст. 280 

КпАП, в якій визначаються обставини, що підлягають з‘ясуванню при розгляді 

справи про адміністративне правопорушення. Це входить до обов‘язків 

дільничного інспектора, який повинен з‘ясувати, чи було вчинено 

адміністративне правопорушення, чи винна дана особа у його вчиненні, чи 

підлягає вона адміністративній відповідальності. Обов‘язково встановлюється, 

чи є обставини, що пом‘якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно 

майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про правопорушення на 

розгляд громадської організації, трудового колективу, а також інші обставини, 

які мають значення для правильного вирішення справи. 

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які 

фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку дільничний 

інспектор з‘ясовує вище вказані обставини. Ці дані встановлюються 

протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка 

притягується до відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, 

речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також 

іншими документами (наприклад, різними довідками, характеристиками, 

протоколами про адміністративне затримання, особистий огляд чи огляд речей 

тощо). Дільничний інспектор вирішує питання про достовірність доказів на 

основі всебічного, повного і об‘єктивного дослідження всіх обставин справи в 

їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (ст.ст. 251-252 КпАП). 

Вирішенню завдань боротьби з адміністративними правопорушеннями, їх 

попередженню сприяє виявлення причин та умов вчинення цих правопорушень. 

Саме тому під час розгляду справи цьому питанню має бути приділено значну 

увагу. Закон (ст. 282 КпАП) вимагає від дільничного інспектора, який розглядає 

справу, вносити у відповідний державний орган, громадську організацію чи 

посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення зазначених 

причин та умов. Гарантією дієвості таких пропозицій є закріплення обов‘язку 

повідомлення протягом місяця дільничному інспектору, який вніс пропозиції, 

про вжиті заходи. 

Розгляд справи закінчується винесенням постанови. Постанова остаточно 

оцінює поведінку особи, яка притягується до відповідальності, встановлює її 
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винність, або, навпаки, не винуватість, визначає захід адміністративного 

впливу. 

Відповідно до ст. 284 КпАП, дільничний інспектор поліції виносить 

постанову про накладення адміністративного стягнення, або закриття справи. 

Остання виноситься в разі оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів 

на розгляд громадськості, прокурору, органу попереднього слідства чи 

дізнання, а також за наявності обставин, що виключають провадження в справі 

про адміністративне правопорушення. 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення повинна містити 

ряд відомостей та реквізитів. Перш за все, зазначається найменування органу 

внутрішніх справ, звання, прізвище та ініціала дільничного інспектора поліції, 

який виніс постанову, дата розгляду справи, відомості про особу, щодо якої 

вона розглядалася, викладаються обставини, встановлені під час розгляду 

справи, зазначаються нормативний акт (ст. 177 або 178 КпАП), який передбачає 

відповідальність за дане адміністративне правопорушення, та прийняте по 

справі рішення. В разі необхідності в постанові відображається вирішення 

питання щодо вилучених речей. Будь-яка постанова повинна містити вказівку 

на порядок і строк її оскарження. Постанова має бути підписана дільничним 

інспектором. Постанова, відповідно до ст. 285 КпАП, оголошується негайно 

після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів 

вручається під розписку або висилається особі, щодо якої її винесено, а також 

потерпілому на його прохання.  

Третьою (факультативною) стадією провадження у справі про 

адміністративне правопорушення є оскарження (опротестування) постанови і 

перегляд справи. 

Право на оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення є однією з гарантій захисту прав особи, забезпечення 

законності притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідно до ст. 

287 КпАП України постанову може бути оскаржено особою, щодо якої її 

винесено, а також потерпілим. Крім цих осіб, від їх імені скаргу можуть подати 

законні представники або адвокат. Скарги від осіб, які не мають права на 

оскарження, мають бути повернені скаржникові. 

Порядок оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення встановлено ст. 288 КпАП. Постанову може бути оскаржено в 

адміністративному, або в судовому порядку. Стосовно справ, віднесених до 

компетенції дільничних інспекторів, скарга спочатку повинна бути подана у 

вищий орган (вищій посадовій особі), після чого, якщо його рішення не 

задовольняє скаржника, – в районний (міський) суд, рішення якого є 

остаточним. Цей порядок в наш час не відповідає вимогам Конституції України, 

яка гарантує кожному право на судове оскарження будь-яких дій і рішень 

державних органів та посадових осіб, і тому потребує перегляду. Крім цього, 

слід переглянути, на нашу думку, положення про остаточність постанови 

районного (міського) суду (судді). 

Відповідно до ст. 289 КпАП, скаргу на постанову у справі про 

адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня 
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винесення останньої. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин 

(хвороба, тривале відрядження тощо) допускається його поновлення 

дільничним інспектором. Заява особи, щодо якої було винесено постанову, про 

поновлення строку оскарження подається у письмовій формі. В ній має бути 

зазначено причини пропуску встановленого строку. Із змісту ст. 289 КпАП 

випливає, що, якщо строк оскарження пропущено без поважних причин, то він 

не поновлюється. 

Скарга подається дільничному інспектором, який виніс постанову, якщо 

інше не встановлено законодавством. Протягом трьох діб скарга разом із 

справою надсилається органу (посадовій особі), правомочному її розглядати. 

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, 

звільняється від сплати державного мита. 

Будь-яку постанову у справі про адміністративне правопорушення може 

бути опротестовано прокурором. Законодавством не встановлено строк, 

протягом якого прокурор може принести протест на постанову. 

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винятком 

окремих випадків, передбачених ст. 291 КпАП. Не зупиняється виконання 

постанов про застосування попередження (тому, що такі постанови 

виконуються шляхом їх оголошення, тобто на момент оскарження вони вже 

виконані), адміністративного арешту (оскільки це стягнення може застосувати 

тільки суддя або суд, постанови яких не підлягають оскарженню), а також у 

випадках, коли штраф стягується на місці вчинення адміністративного 

правопорушення (стягнення також вже виконано). Слід зазначити, що в ст. 291 

КпАП випадки, коли виконання постанови не зупиняється, перераховано не 

вичерпно. Так, подання скарги не може зупинити також виконання постанови 

про застосування виправних робіт, яка, як і про застосування адміністративного 

арешту, виноситься тільки судом або суддею. 

Хоча в ч. 2 ст. 291 КпАП говориться про зупинення виконання постанови 

в разі принесення прокурором протесту без будь-яких винятків, все ж і 

прокурорський протест не може зупинити виконання постанови про 

застосування попередження, а також у випадку стягнення штрафу на місці 

вчинення правопорушення із зазначених вище причин. 

Скарга і протест на постанову у справі про адміністративне 

правопорушення розглядаються вищестоящим органом (вищестоящою 

посадовою особою) або районним (міським) судом в 10-денний строк з дня їх 

надходження, якщо інше не встановлено законодавством. 

Під час розгляду скарги або протесту перевіряється законність і 

обґрунтованість винесеної постанови, уважно з`ясовується суть скарги або 

протесту і приймається відповідне рішення. З цією метою має бути з‘ясовано 

ряд обставин, які стосуються як матеріальних, так і процесуальних підстав 

притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто чи було встановлено 

факт вчинення правопорушення, вину особи в його вчиненні, чи не пропущено 

строки накладення адміністративного стягнення та розгляду справи, чи 

дотримано порядок розгляду справи тощо. 
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Вищестоящий орган (вищестояща посадова особі) або районний (міський) 

суд після розгляду скарги або протесту приймає одне із таких рішень: 

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення. 

Такий варіант рішення можливий в тих випадках, коли аргументи, викладені в 

скарзі або протесті, суперечать доказам у справі. Без зміни може бути залишено 

лише постанову, винесену із дотриманням матеріальних і процесуальних норм 

на підставі всебічного дослідження зібраних у справі доказів, їх аналізу, 

правильної оцінки і обґрунтованих висновків. Рішення про залишення без зміни 

постанови у справі про адміністративне правопорушення має бути 

мотивованим, містити повні відповіді на аргументи скарги або протесту. З 

моменту прийняття такого рішення постанова про притягнення до 

адміністративної відповідальності набирає чинності; 

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд. Підставами для 

скасування постанови можуть бути неповне встановлення обставин, які мають 

значення для прийняття рішення у справі, недоведеність обставин, які орган 

(посадова особа), що розглянув справу, вважає встановленими, невідповідність 

висновків, викладених у рішенні, обставинам справи, порушення чи 

неправильне застосування матеріальних або процесуальних норм; 

3) скасовує постанову і закриває справу. Вищестоящий орган 

(вищестояща посадова особі) або районний (міський), який розглядає скаргу 

або протест, зобов‘язаний це зробити, якщо немає достатніх доказів для 

притягнення особи до адміністративної відповідальності, а додаткове 

дослідження або новий розгляд нічого не дадуть. Скасування постанови із 

закриттям справи можливе також в разі встановлення обставин, які виключають 

провадження в справі про адміністративне правопорушення (ст. 247 КпАП). 

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне 

правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно-

вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, 

пов‘язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета 

повертається його вартість;  

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про 

відповідальність за адміністративне правопорушення з тим, однак, щоб 

стягнення не було посилено. Це положення забезпечує свободу оскарження 

постанови про накладення адміністративного стягнення, оскільки скаржник 

може не боятися посилення стягнення. В таких випадках може бути зменшено 

розмір штрафу, замінено стягнення м‘якшим, якщо санкція альтернативна 

(штраф – попередженням тощо). 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає також 

скасуванню, якщо буде встановлено, що її винесено органом (посадовою 

особою), неправомочною вирішувати цю справу. В цьому випадку справа 

надсилається на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженого її розглядати 

відповідно до розділу ІІІ КпАП. 

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову у справі про 

адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, 

щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови надсилається 
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потерпілому на його прохання. Про результати розгляду протесту в 10-денний 

строк з дня його надходження повідомляється прокуророві. 

Рішення по скарзі на постанову може бути опротестовано прокурором. 

Згідно КпАП право на оскарження в цьому випадку не надається. Однак при 

послідовному оскарженні, все ж, може бути оскаржено рішення вищого органу 

(вищої посадової особи) в суд. 

Четвертою, заключною, стадією провадження у справі про 

адміністративне правопорушення є виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення. Від того, наскільки своєчасно і повно 

виконується постанова, значною мірою залежить ефективність зазначеного 

провадження, всього інституту адміністративної відповідальності. 

Для того, щоб постанова була обов‘язковою для виконання, вона повинна 

набрати чинності. На жаль, в КпАП момент набрання постановою чинності не 

визначений. За загальним правилом, встановленим ст. 299 КпАП, постанова про 

накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її 

винесення. В разі оскарження або опротестування постанови вона набирає 

чинності після залишення скарги чи протесту без задоволення, тобто з дня 

прийняття відповідного рішення. Виняток становлять випадки, коли рішення 

про застосування адміністративного стягнення вже фактично виконано, про що 

мова йшла вище. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до 

виконання дільничним інспектором, який її виніс. Право відстрочити виконання 

постанови має лише дільничний інспектор, який її виніс. За змістом ст. 301 

КпАП, відстрочка виконання постанови – це право, а не обов‘язок дільничного 

інспектора, вона застосовується на його розсуд тільки у виняткових випадках. 

До таких випадків належать, наприклад, хвороба особи, підданої 

адміністративному стягненню, складні сімейні обставини або інші поважні 

причини, які перешкоджають негайному виконанню постанови. Коло осіб, які 

мають право клопотатися про відстрочку виконання постанови, законодавством 

не визначене; частіш за все, це – самі правопорушники, хоча клопотання 

можуть подати і їх рідні, трудові колективи, об‘єднання громадян, ініціатором 

може бути також сам дільничний інспектор, який виніс постанову. Строк, на 

який допускається відстрочення виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення, обмежений одним місяцем. 

Інколи під час виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення можуть виникнути обставини, передбачені ст. 247 КпАП, які 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Таких 

обставин може бути три: видання акта амністії, якщо він усуває застосування 

адміністративного стягнення, скасування акта, який встановлює 

адміністративну відповідальність, і смерть особи, щодо якої було розпочато 

провадження в справі. В таких випадках дільничний інспектор, який виніс 

постанову, припиняє її виконання. З метою підвищення оперативності 

виконання постанов, а також забезпечення прав особи, у ст. 303 КпАП 

закріплено строки, протягом яких постанова може бути звернута до виконання, 

іншими словами, передбачено строки давності виконання постанов. 
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 За загальним правилом постанова про накладення адміністративного 

стягнення не підлягає виконанню, якщо її не було звернуто до виконання 

протягом трьох місяців з дня винесення. Варто зазначити, що постанова 

вважається звернутою до виконання, коли дільничний інспектор, який її виніс, 

вручає або надсилає її копію відповідній особі. У випадках подання скарги або 

внесення протесту на постанову перебіг строку давності її виконання 

зупиняється до розгляду скарги або протесту. В разі відстрочки виконання 

постанови перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку 

відстрочки.  

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про 

накладення адміністративного стягнення здійснює дільничний інспектор, який 

виніс постанову. Здійснюється цей контроль, перш за все, шляхом перевірки 

ознайомлення порушника із змістом постанови, своєчасністю вручення йому її 

копії. У відповідних документах дільничний інспектор, який виніс постанову, 

робить відмітку про повне виконання постанови або про неможливість її 

виконання з об‘єктивних причин. 

Найпростіший порядок встановлений для виконання постанови про 

винесення попередження. Вона виконується дільничним інспектором, який 

виніс постанову, шляхом її оголошення порушнику. Якщо така постанова 

виноситься під час його відсутності, вона виконується шляхом вручення або 

надсилання протягом трьох днів порушнику її копії. У випадках, коли 

допускається оголошення попередження на місці вчинення правопорушення, 

воно фіксується у встановленому порядку. 

Для постанов про накладення штрафу встановлено добровільний і 

примусовий порядок виконання. Перший полягає в тому, що порушнику 

надається право самому сплатити штраф в установу Ощадного банку України 

(за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення) 

протягом 15-ти днів з дня вручення йому копії постанови, а в разі її оскарження 

або опротестування – з дня повідомлення про залишення постанови без зміни. 

У разі несплати порушником штрафу у зазначений строк постанова, 

відповідно до ст. 308 КпАП, надсилається для примусового виконання до 

відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи 

або за місцем знаходження його майна в порядку, встановленому законом.  

Що стосується відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

адміністративними правопорушеннями, розгляд яких віднесено до компетенції 

дільничного інспектора поліції, то воно вирішується в порядку цивільного 

судочинства (ч. 3 ст. 40 КпАП). 

Як вище зазначалося, виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень можна визнати вирішальною стадією всього 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, змістом адміністративно-юрисдикційної діяльності 

дільничного інспектора поліції визнається здійснення ряду процесуальних дій, 

які охоплюються межами провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. В свою чергу, зазначене провадження розглядається як 

сукупність процесуальних дій, що здійснюються дільничним інспектором 

поліції і полягають у виявленні правопорушень, застосуванні передбачених 

законом заходів забезпечення, розгляді справ про адміністративні проступки, 

винесенні щодо них постанов, вжитті заходів щодо виявлення і усунення 

причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень, а також їх 

попередження. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного офіцера поліції є 

однією з найважливіших складових його адміністративної діяльності в цілому. 

Ця діяльність спрямована на реалізацію визначених законодавством 

повноважень щодо боротьби з адміністративними правопорушеннями, яка 

полягає, зокрема, у виявленні цих правопорушень, збиранні, фіксації та 

перевірці доказів, оформленні необхідних процесуальних документів, розгляді 

підвідомчих справ та винесенні по них відповідних постанов, направленні 

окремих справ для розгляду за підвідомчістю, а також у здійсненні виконавчого 

провадження у таких справах. 

Відповідно до ст. 222 КУпАП органи Національної поліції наділені 

досить широкими юрисдикційними повноваженнями, до них віднесено розгляд 

справ про адміністративні проступки, відповідальність за вчинення яких 

передбачена близько 40 статтями КУпАП. Більші повноваження щодо розгляду 

зазначених справ в наш час має тільки суд. З цієї великої кількості тільки 

справи про правопорушення, передбачені ст.177, ч.ч.1,2 ст. 178 КпАП, чинне 

законодавство відносить до підвідомчості дільничних офіцерів поліції, 

визнаючи їх суб‘єктами, уповноваженими розглядати справи про 

адміністративні правопорушення та виносити постанови про накладення 

адміністративних стягнень.  

  У свою чергу, щодо інших правопорушень, - юрисдикція дільничних 

офіцерів поліції обмежується здійсненням процесуальних дій лише на 

підготовчій стадії провадження у справах про них, зокрема, його порушенням 

та виконанням інших початкових дій. Подальше провадження у справі, тобто 

вирішення її по суті, здійснюють інші посадові особи чи органи. У більшості 

випадків мова йде про правопорушення, справи про які має право розглядати 

начальник або заступник начальника відділу Національної поліції. У цьому 

випадку дільничний офіцер поліції складає протокол про адміністративне 

правопорушення і передає його начальнику, який має розглянути справу і 

вирішити питання про доцільність накладення адміністративного стягнення. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Проаналізувати статті КУпАП, що визначають порядок розгляду справ 

про адміністративні правопорушення. Використовуючи статтю 255 та 222 

КУпАП, визначити компетенцію Національної поліції щодо складення 

протоколу чи винесенення постанови. Біля кожної статті КУпАП поставити 

відповідні відмітки про це, а також можливість здійснення заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення.  
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159. 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 НП з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім‘ї‖. 

(Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 917/16933) 

160. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

161. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

162. 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 

163. 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  
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164. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

курсу ―Адміністративне право‖ та їх поглиблення щодо опанування загальних 

підстав, порядку та характерної специфіки організації роботи дільничного 

офіцера поліції щодо звернень громадян. 

 
ВСТУП 

 

  Якість виконання дільничним офіцером поліції завдань по забезпеченню 

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

організації охорони громадського порядку і громадської безпеки, 

попередженню і розкриттю злочинів в значній мірі залежить від організації 

роботи зі зверненням громадян. 

 Діяльність дільничного офіцера поліції здійснюється безпосередньо серед 

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

якими громадяни звертаються безпосередньо до дільничного офіцера поліції 

свідчать про його авторитет серед населення. Якщо громадяни звертаються із 

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

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

компетенції дільничного офіцера поліції, це засвідчує, що дільничний офіцер 

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

має відповідного авторитету серед населення. 

 За статистичними даними більшість звернень, з якими громадяни 

звертаються в органи Національної поліції розглядаються дільничними 

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

основних напрямків організації роботи дільничного офіцера поліції. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН. ВИМОГИ ДО 

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН. 

 

Під зверненнями громадян варто розуміти викладені в письмовій чи 

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

Зупинимося для більш детального розгляду перерахованих видів звернень 

громадян. 

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

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

думки про врегулювання суспільних відносин і умов життя громадян, 

удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-

культурної й іншої сфер діяльності держави і суспільства. 
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Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння 

реалізації закріплених Конституцією і чинним законодавством їхніх прав і чи 

інтересів або повідомлення про порушення діючого законодавства або недоліки 

у діяльності НП, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення 

їхньої діяльності. 

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою 

відповідного статусу, прав або свобод тощо. 

Скарга – звернення з вимогою про відновлення прав і захист законних 

інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 

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

громадян, посадових осіб. 

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

управлінської діяльності, належать такі, внаслідок яких: 

- порушено права, законні інтереси чи свободи громадянина (групи 

громадян); 

- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав, законних 

інтересів або свобод; 

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

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

До звернень громадян пред'являються наступні вимоги: 

1) звернення адресуються органам державної влади і місцевого 

самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, 

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

рішення поставлених у зверненнях питань; 

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

проживання громадянина, викладена суть поставленого питання, зауваження, 

пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги; 

3) звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним 

посадовою особою на особистому прийомі) або письмовим, надісланим  

поштою чи переданим громадянином у відповідний орган, установу особисто 

або через уповноважену ним особу; 

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

трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, 

якщо  вони отримали  від громадянина  відповідні повноваження, оформлені 

відповідно до законодавства; 

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

групою осіб (колективне); 

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

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

Звертання, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявнику з 

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

надходження. 

Громадяни мають право звертатися в органи державної влади, місцевого 

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

на українській чи іншій мові, прийнятної для сторін. 
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Рішення по зверненнях громадян і відповіді на них оформляються 

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

бути викладені в перекладі на мову спілкування заявника. 

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 

підлягають обов'язковому прийняттю і розгляду. Забороняється відмовляти в 

прийнятті і розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну 

приналежність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, 

незнання мови звернення. 

Якщо питання, поставлені у зверненні отриманому органом державної 

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

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

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

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

У випадку якщо звернення не містить даних, необхідних для ухвалення 

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

повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам чи 

посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються. 

Не підлягають розгляду: 

1) письмове звернення без вказівки місця проживання, не підписане 

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

визнається анонімним; 

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

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

3) звернення з порушеним терміном оскарження прийнятого рішення по 

раніше поданому зверненню; 

4) звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник 

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

Забороняється переслідування громадян і членів їхніх родин за подачу 

звернення, у якому міститься  критика  діяльності або рішень органів державної 

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

Ніхто не може бути вимушений до подання власного або підписанню 

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

організацій. 

Не допускається розголошення отриманої зі звернень інформації про 

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

державну чи іншу охоронювану законом таємницю та іншої інформації, якщо 

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

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

громадянина, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання і 

роботи. 

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що 

міститься в зверненні осіб, що мають відношення до рішення по справі.               
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ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Чинне законодавство розподіляє звернення громадян на декілька категорій 

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

повинен розрізняти вищезазначені категорії, грамотно та кваліфіковано їх 

розглядати. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ. 

 

З метою забезпечення однакового реагування НП на заяви, повідомлення й 

іншу інформацію про злочини і події, а також зміцнення законності в цій 

роботі наказом МВС України № 400 від 14 квітня 2004 р. „Про затвердження і 

введення в дію Інструкції „Про порядок прийому, реєстрації і розгляду в 

органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про 

злочини, що вчинені або готуються‖, визначений єдиний для НП України 

порядок прийому, реєстрації і розгляду заяв, повідомлень і іншої інформації 

про злочини, що вчинені або готуються і обґрунтованістю прийнятих рішень. 

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

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

- інформація про злочини, що є підставою для порушення кримінальної 

справи; 

- інша інформація про події. 

До інформації, що є підставою для порушення кримінальної справи, 

відносяться: 

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

представників влади, громадськості або окремих громадян; 

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих 

громадян, що затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину; 

3) явка з повинною; 

4) повідомлення, опубліковані в пресі; 

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або 

судом ознак злочину. 

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

вимагають проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину 

або їхньої відсутності. До неї відноситься: 

1) інформація громадян, представників громадськості і посадових осіб, 

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

2) повідомлення: 

а) персоналу медичних установ про звернення громадян з тілесними 

ушкодженнями, походження яких могло бути наслідком злочинних дій; 

б) співробітників паспортних апаратів про втрату громадянами паспортів 

при обставинах, що викликають підозру; 
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в) співробітників Дорожньої служби про дорожньо-транспортні випадки, 

що супроводжувалися загибеллю людей, заподіянням їм тілесних ушкоджень 

або істотного матеріального збитку, викраденні транспортних засобів,  випадки 

керування транспортними засобами в нетверезому стані; 

г) працівників МРЕВ про втрату громадянами посвідчень на право 

керування автомототранспортом і технічних паспортів на автомобілі при 

обставинах, що викликають підозру; 

д) працівників підрозділів охорони про вимикання пристроїв охоронно-

пожежної сигналізації; 

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

злочинністю і забезпеченню правопорядку; 

є) листи страхових установ про звернення громадян по фактах 

правопорушень; 

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

надзвичайні події; 

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

При підтвердженні інформації складаються матеріали і мотивований 

рапорт працівника НП, що проводив перевірку, внаслідок чого вона здобуває 

самостійне значення як привід для порушення кримінальної справи про злочин. 

При надходженні в ході перевірки письмових або усних заяв, повідомлень про 

злочини останні реєструються замість рапортів. 

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

злочини. 

Приймання – це дії посадових осіб НП при одержанні заяв і повідомлень 

про злочини, що вчинені або готуються. 

Реєстрація – це присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про 

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

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

або готуються. 

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

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

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

надійшло звернення чи повідомлення, цілодобово оперативним черговим 

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

помічник начальника міськрайліноргану - оперативний черговий, помічник 

начальника чергової частини - оперативний черговий, старший 

оперуповноважений (оперуповноважений) - черговий, старший інспектор 

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

інших служб, призначені підмінними черговими в установленому порядку). 

При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ, який 

обслуговує республіканські, обласні центри та інші міста з територіальним 

поділом, крім спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю, із 

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

протокол усної заяви приймається виключно спеціально виділеним працівником 

у кімнаті для приймання громадян і відразу передається під підпис у журналі 
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реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, 

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

Оперативний черговий, прийнявши заяву чи повідомлення про злочин, 

що вчинений або готується зобов'язаний діяти згідно з Інструкцією з організації 

реагування ОВС на повідомлення про злочини, затвердженої наказом МВС 

України від 04.10.2003 №1155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

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

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

злочинові або припинити його, організувати невідкладні дії з розкриття злочину 

у короткий термін. 

За межами дислокації органу внутрішніх справ працівник поліції на 

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

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

повідомленням про злочин, або у разі безпосереднього виявлення такого, 

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

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

місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ поліції. 

Чергові підрозділів (управлінь, відділів) Державтоінспекції, пунктів 

централізованого спостереження підрозділів Державної служби охорони, 

ізоляторів тимчасового тримання, приймальників-розподільників для осіб, 

затриманих за бродяжництво, спецприймальників для тримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, приймальників - розподільників для неповнолітніх 

інформацію про злочини передають до чергових частин НП за 

територіальністю, про що в облікових документах роблять відповідні відмітки. 

Заяви або повідомлення представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадськості чи окремих громадян про злочини 

можуть бути усними або письмовими. Усні заяви  заносяться до протоколу 

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

особа, що прийняла заяву. 

При цьому заявник попереджується про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що відмічається 

у протоколі. 

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

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

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

його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

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

реальної загрози його вчинення. 

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

До порушення кримінальної справи слід пересвідчитися в особі заявника, 

попередити його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину і відібрати від нього відповідний підпис. 

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні 

бути викладені в письмовій формі. 
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Повідомлення представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій або окремих громадян, які 

затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину, можуть бути усними 

або письмовими. 

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

чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява. 

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

склала протокол [13, п.2.4]. 

Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, 

реєструються цілодобово в чергових частинах НП оперативними черговими 

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

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

персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ) шляхом введення до 

автоматизованої інформаційно-пошукової системи. 

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

або реальну його загрозу працівники служби дільничних інспекторів поліції, 

кримінальної поліції у справах неповнолітніх протягом 3 днів інформують про 

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

держадміністрації. [13, п.3.1] 

Письмові заяви про злочини, подані в органи внутрішніх справ 

безпосередньо заявником, реєструються тільки в черговій частині. 

Зареєстровані заяви про злочини доповідаються начальнику НП  або 

особі, що виконує його обов'язки, які організовують їх розгляд згідно з 

вимогами КПК України. 

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

надійшли до режимно-секретного підрозділу органу внутрішніх справ поштою, 

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

встановленими правилами діловодства, про них негайно доповідається 

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

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

термінової реєстрації заяви чи повідомлення в черговій частині і приймає 

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

ці  заяви та повідомлення для розгляду без реєстрації у черговій  частині 

категорично забороняється. 

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

готується, реєструються лише в режимно-секретних підрозділах і 

передаються до відповідних служб для використання при розкритті злочинів 

або запобіганні їм. [13, п. 3.2] 

У ЖРЗПЗ реєструються також заяви і повідомлення, які містять 

інформацію про безвісно зниклого громадянина, та рапорти працівників НП 

про безпосереднє виявлення ними правопорушення, що містить ознаки 

злочину. 

При реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

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

оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп 
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реєстрації заяви і повідомлення про злочин, що вчинений або готується, в 

якому вказано назву підрозділу НП, дату реєстрації та порядковий номер 

реєстраційного запису і прізвище оперативного чергового. 

При виявлені в процесі розслідування раніше вчиненого злочину особа, 

яка провадить дізнання, або слідчий одержує від потерпілого заяву, яка 

реєструється в ЖРЗПЗ, із позначенням "Додатково виявлено у ході 

розслідування кримінальної справи №___". Коли одержання письмової заяви 

неможливе, складається рапорт. За цими документами приймається рішення 

згідно з вимогами КПК України. 

Якщо реєстрацію заяви і повідомлення про злочин, що вчинений або 

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

її надходження до чергової частини зазначаються дата і точний час її 

початкового отримання працівником поліції. У такому разі строк прийняття 

рішення за нею обчислюється з часу початкового отримання. 

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

не входить до відання НП або є свідчення про вчинення злочину на території 

обслуговування іншого органу внутрішніх справ, заява чи повідомлення після 

реєстрації протягом трьох діб пересилається за належністю, про що робиться 

відповідний запис у ЖРЗПЗ. Разом із цим обов'язково вживаються необхідні 

заходи щодо запобігання або припинення злочину, а також збереження слідів 

злочину. 

При направленні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

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

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

покладено відповідальність за обліково-реєстраційну і статистичну роботу, на 

підставі копії супровідного листа з вихідним номером режимно-секретного 

підрозділу органу внутрішніх справ, яка надалі зберігається в справі листування 

за заявами та повідомленнями про злочини. 

Заявник інформується про передання його заяви про злочин за 

належністю протягом доби з часу прийняття рішення. 

Орган внутрішніх справ, який отримав такі заяви і повідомлення, 

зобов'язаний поінформувати ініціатора, повідомивши йому реєстраційний 

номер ЖРЗПЗ. 

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

надійшли до підрозділу НП при особистому зверненні заявника, то водночас з 

його реєстрацією в ЖРЗПЗ у черговій частині органу внутрішніх справ 

оперативний черговий або спеціально уповноважений працівник оформляє 

талон-повідомлення і видає його заявнику. 

Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику також при його 

особистому зверненні за межами дислокації органу внутрішніх справ старшими 

дільничними (дільничними) інспекторами поліції, працівниками підрозділів 

кримінальної поліції та спецпідрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю. 

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

Обидві частини талона мають однаковий реєстраційний номер. 
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У талоні-корінці вказуються дані про заявника, короткий зміст заяви, 

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

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

повідомлення, дата та час реєстрації заяви. 

У талоні-повідомленні вказуються відомості про особу, яка прийняла 

заяву, реєстраційний номер за ЖРЗПЗ найменування органу внутрішніх справ, 

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

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

видачі талона-повідомлення за межами дислокації органу внутрішніх справ 

реєстраційний номер за ЖРЗПЗ заявнику повідомляється додатково. 

Заявник розписується за отримання талона-повідомлення на талоні-

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

черговій частині органу внутрішніх справ. 

Талони повинні бути зброшуровані в журнал і пронумеровані. Журнали 

талонів реєструються в режимно-секретних підрозділах і зберігаються в 

черговій частині органу внутрішніх справ. Талони-корінці використовуються 

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

також при розгляді скарг громадян на дії посадових осіб НП. 

У чергових частинах МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, ГУНП, 

УМВСТ оперативним черговим або оператором телефонної лінії "02" ведеться 

журнал реєстрації інформації про злочини та інші події що надійшла по 

телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв'язку (далі - ЖРІЗ). Крім 

цього, ця інформація фіксується за допомогою інших записуючих пристроїв. 

Уся отримана інформація про злочини та події реєструється в ЖРІЗ і негайно 

передається до чергової частини міськ,-рай-, ліноргану за територіальністю для 

реагування. У черговій частині міськ-,рай-, ліноргану в ЖРЗПЗ реєструються 

заяви і повідомлення, які мають ознаки злочину. 

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Приховуваними від обліку вважаються заяви і повідомлення про злочини, 

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

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

відповідного реєстраційного номера і заявнику не вручено талона-

повідомлення. 

 

 

III. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЇХ ПОРУШЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЗАПИТІВ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

 

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

заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з 

вимогами КПК України. 
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Розгляд заяв і повідомлень здійснюється відповідно до письмової 

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

Безпосередні виконавці при здійсненні  перевірок за зверненнями 

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

обставини, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у 

межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства. 

До перевірки звернень громадян можуть залучатися за згодою 

представники громадськості. 

За результатами перевірки звернення складається мотивований висновок, 

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

повинен відповідати порядку його складання. Обов‘язково заявнику надається 

письмова відповідь. Якщо звернення було колективним, то відповідь 

надсилається тому громадянину, який у зверненні  підписався першим або 

адреса якого вказана.   

Органи внутрішніх справ розглядають звернення громадян без стягнення 

за це плати [7, п.4.9]. 

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

бути прийняте одне з таких рішень: 

- прийняти до свого провадження; 

- передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу внутрішніх 

справ; 

- надіслати за належністю до іншого органу  виконавчої влади, якщо 

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

одночасно повідомити автора; 

- залишити без розгляду.  

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного 

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

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

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

За зверненнями громадян, за якими неможливо своєчасно закінчити 

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

закінчення терміну звертається з мотивованим рапортом до керівництва про 

продовження терміну розгляду заяви. При цьому загальний термін вирішення 

питань, не може перевищувати 45 днів. 

Звернення військовослужбовців, а також членів їх сімей в 

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

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

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

Депутатське звернення розглядається у строк не більше 10 днів. Строк 

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

його одержання. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України 

береться під особливий контроль. Про результати виконання звернення 

керівник органа внутрішніх справ повідомляє народного депутата України. 

Пропозиції, звернення, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв 

Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються 



 177 

першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій особисто та першочергово. 

Особливу увагу приділяють розгляду звернень інвалідів, непрацездатних 

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

одиноких матерів, інших осіб які потребують соціального захисту та підтримки 

[11, п.3]. 

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

кримінальної справи, згідно з вимогами КПК України не пізніше триденного 

строку приймається одне із таких рішень:  

1. Про порушення кримінальної справи. 

2. Про відмову в порушенні кримінальної справи.  

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

прийняла одне із зазначених рішень, письмово повідомляє заявника. 

Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до 

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

шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або 

витребування необхідних документів. 

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

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

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

календарних днів. 

Якщо в результаті перевірки заяви і повідомлення про злочин, що 

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

кримінальної справи, але матеріали перевірки містять дані про наявність у 

діянні особи адміністративного або дисциплінарного проступку чи іншого 

порушення громадського порядку, слідчий або орган дізнання має право, 

відмовивши в порушенні кримінальної справи, надіслати заяву або 

повідомлення на розгляд громадській організації, товариському суду, комісії в 

справах неповнолітніх, трудовому колективу або адміністрації підприємства, 

установи, організації для вжиття відповідних заходів впливу або передати 

матеріали для застосування в установленому порядку заходів 

адміністративного стягнення. 

Удосконалення роботи зі зверненнями громадян, а також покращання їх 

особистого прийому в органах поліції постійно перебуває в полі зору апарату 

Національної поліції та МВС України та являється одним з пріоритетних 

напрямків, що вимагають пошуку нових підходів. У зв‘язку з цим здійснено ряд 

послідовних організаційно-практичних заходів щодо посилення контролю 

керівників за прийняттям підлеглими обґрунтованих рішень, усунення 

формалізму при розгляді заяв та повідомлень про вчинені злочини, покращання 

службової та виконавчої дисципліни в контексті вимог Закону України «Про 

звернення громадян»
64

. 

Відповідно до п. 54) р. 4 Положення, МВС України здійснює розгляд 

звернень громадян з питань, пов‘язаних з діяльністю МВС, закладів, установ і 

                                           
64

 Закон України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 р. 
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підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також стосовно актів, 

які ним видаються. 

Звернення, що надходять до органів поліції можуть бути усними чи 

письмовими. Усне звернення викладається громадянином на особистому 

прийомі або за допомогою засобів телефонного зв‘язку через визначені 

контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) 

посадовою особою. Письмове звернення надсилається поштою або передається 

громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 

уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до 

законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з 

використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв‘язку (електронне 

звернення). 

Керівники органів поліції усіх рівнів згідно зі своїми функціональними 

обов‘язками несуть персональну відповідальність за організацію роботи зі 

зверненнями громадян та питань їх особистого прийому. 

Варто акцентувати увагу, що чуйне й уважне ставлення до звернень, що 

надходять до органу, кожен поліцейський зобов‘язаний вважати своїм 

службовим обов‘язком. У роботі зі зверненнями, а також під час особистого 

прийому громадян необхідно і доцільно уважно ставитися до запитів і проблем, 

дотримуватися високої культури спілкування і правил професійної етики. 

Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються, а порушені в них 

питання, по можливості, вирішуються посадовими особами органів поліції під 

час особистого прийому громадян, який проводиться згідно із затвердженим 

графіком. 

Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і подані в 

установленому порядку, підлягають обов‘язковому прийняттю, реєстрації та 

первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції органів 

поліції та призначення за ними конкретного виконавця. 

Про результати розгляду звернення, заявникові повідомляється письмово 

або усно за його бажанням. В електронному зверненні також має бути 

зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано 

відповідь, або відомості про інші засоби зв‘язку з ним. Причому, застосування 

електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не 

вимагається. 

Зауважимо, що відповідно до статті 17 «Термін подання скарги» Закону 

України «Про звернення громадян», скарга на рішення, що оскаржувалося, 

може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного 

року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу 

ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з 

порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної 

причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що 

розглядає скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в 

разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, 

передбачений законодавством України. 
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Так як права подавача скарги кореспондуються з обов‘язками сторони, 

що розглядає дану скаргу, вважаємо за доцільне зупинитися на цих моментах 

детальніше. 

Отже, особа, яка звернулася із заявою чи скаргою до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових 

осіб, має право: 

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати 

участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

- знайомитися з матеріалами перевірки; 

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який 

розглядає заяву чи скаргу; 

- бути присутньою при розгляді заяви чи скарги; 

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, 

організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження 

у встановленому законом порядку; 

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду 

заяви чи скарги; 

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень 

встановленого порядку розгляду звернень (стаття 18 Закону). 

В свою чергу, органи державної влади і місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання 

громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в 

межах своїх повноважень зобов‘язані: 

- об‘єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної 

інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; 

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, 

що розглядає його заяву чи скаргу; 

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених 

законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим 

нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 

неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 

порушенням; 

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у 

зв'язку з заявою чи скаргою рішень; 

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги 

і суть прийнятого рішення; 

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті 

ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про 

відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на 

прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте 
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рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи 

об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; 

- у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок 

оскарження прийнятого за нею рішення; 

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;  

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, 

вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично 

аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.  

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян 

покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально 

уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це 

положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті 

(стаття 19 Закону). 

Відмітимо, що всі види звернень громадян і скарги зокрема, 

розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 

надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але 

не пізніше п‘ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного 

органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють 

необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала 

звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у 

зверненні, не може перевищувати сорока п‘яти днів.  

На обґрунтовану письмову вимогу особи, яка подала звернення, термін 

розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.  

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, 

розглядаються у першочерговому порядку. 

Наказ МВС України від 10 жовтня 2004 р. № 1177 конкретизує порядок 

продовження терміну перевірки відповідних звернень. Мова йде про те, що 

якщо неможливо своєчасно закінчити перевірку та прийняти в установлений 

термін рішення, виконавець не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення цього 

терміну письмово доповідає керівникові органу Національної поліції або його 

заступникові і порушує питання щодо продовження терміну в межах, 

установлених законодавством про звернення громадян. 

Так, скарга на дії чи рішення органу поліції або поліцейського (посадової 

особи) подається в порядку підлеглості вищому органу поліції або посадовій 

особі відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з 

прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. 

За кожною скаргою, в якій громадяни (також юридичні особи, іноземці та 

апатриди) порушують питання про наявність порушень чи недоліків у роботі 

органів поліції або скаржаться на дії поліцейських, проводиться ретельна 

перевірка викладених фактів органом поліції, до якого звернувся громадянин. 

За результатами перевірки надаються матеріали керівникові органу поліції або 

його заступникам, в яких зазначається, підтвердились чи ні наведені відомості 

(факти) і які заходи вжиті для усунення виявлених порушень чи недоліків та 

притягнення до відповідальності винних осіб. 
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Громадянину за наслідками розгляду скарги надається письмова або усна 

відповідь (за його бажанням). Рішення за розглядом скарги громадянина 

приймає керівник органу поліції (або його заступник), у провадженні якого 

перебуває скарга. Посадова особа, визнавши скаргу громадянина 

обґрунтованою або такою, що підлягає задоволенню, зобов‘язана забезпечити 

повноту і своєчасність її розгляду, прийняти рішення відповідно до 

законодавства і негайно вжити заходів до поновлення порушених прав 

громадянина. 

Рішення вищого органу поліції щодо розгляду скарги в разі незгоди з ним 

громадянина може бути оскаржене в суді у термін, передбачений 

законодавством України (Кодекс адміністративного судочинства України). 

У Положенні акцентовано увагу на забороні направляти скарги громадян 

для розгляду тим органам поліції або посадовим особам, дії чи рішення яких 

оскаржуються, а також тим, які не мають повноважень для їх розгляду або 

керівники яких приймали рішення з викладених у зверненні доказів. 

В разі необхідності підпорядкованому органу поліції може бути доручено 

проведення додаткової перевірки конкретних обставин чи відомостей (фактів), 

викладених у зверненні громадянина, відповідно до чинного законодавства. 

Не підлягають розгляду та вирішенню скарги на прийняті рішення, що 

оскаржувались раніше, подані до органу або посадової особи вищого рівня 

протягом одного року з моменту їх прийняття та пізніше одного місяця з часу 

ознайомлення громадянина з ними. Розгляд і вирішення скарги, поданої з 

порушенням зазначеного терміну, можуть бути здійснені у випадку поновлення 

органом поліції чи посадовою особою, що розглядає скаргу, терміну, якщо буде 

визнано, що він порушений з поважних причин.  

Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п‘ятиденний термін повинно 

бути прийняте одне з таких рішень: 

1. Прийняти до свого провадження. 

2. Передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу 

внутрішніх справ. 

3. Надіслати за належністю до іншого органу виконавчої влади, якщо 

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

одночасно повідомити автора. 

4. Залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у статті 8 

Закону України «Про звернення громадян»
65

. 

У разі направлення звернення для перевірки й прийняття рішення до 

підвідомчих органів поліції термін розгляду такого звернення обчислюється з 

дня надходження його до органу вищого рівня й закінчується днем надання 

відповіді тим підрозділом, який розглядав його по суті. В інших випадках 

термін розгляду звернень громадян обчислюється від дня їхньої реєстрації. 

Існують особливості розгляду звернень окремих категорій громадян. Так, 

звернення військовослужбовців, а також членів їхніх сімей в центральному 
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апараті МВС України вирішуються в термін до 15 днів від дня їх надходження, 

а в інших підрозділах Національної поліції – невідкладно, але не пізніше ніж 

через 7 днів. У разі потреби строки вирішення таких звернень можуть бути 

продовжені, але не більш як відповідно ще до 15 або до 7 днів, про що 

сповіщається автор звернення. 

Також, мають особливості й терміни розгляду депутатських запитів та 

депутатських звернень. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, 

зобов‘язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет 

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

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

Верховною Радою України строк. 

Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, 

надсилається відповідно Голові Верховної Ради України та народному депутату 

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

народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно 

Голові Верховної Ради України і народному депутатові, підпис якого під 

запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України. 

Якщо запит з об‘єктивних причин не може бути розглянуто у 

встановлений строк, керівник органу поліції, до якого звернуто запит, 

зобов‘язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради та народного 

депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс 

(які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен 

перевищувати одного місяця після одержання запиту. 

Депутатське звернення є обов‘язковим для розгляду посадовими особами, 

яким воно адресовано, у строк не більше 10 днів з моменту одержання. У разі 

неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його 

повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження 

строку розгляду. 

Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не 

може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. 

Розгляд звернень та запитів народних депутатів України за зверненнями 

громадян береться під особливий контроль перших керівників органів 

Національної поліції. Про наслідки розгляду питань таких звернень і запитів 

керівник органу повідомляє народного депутата України. 

При наданні відповіді на депутатські запити і звернення слід надавати 

фінансово-економічне та юридичне обґрунтування у разі неможливості 

позитивного розв‘язання порушених проблем, а також пропозиції щодо інших 

шляхів їх розв‘язання. 

При порушенні законодавства про звернення громадян посадові особи 

Національної поліції несуть цивільну, адміністративну, дисциплінарну або 

кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. 

У разі задоволення скарги підрозділ (орган) або поліцейський, які 

прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують 

йому завдані матеріальні збитки, пов‘язані з поданням і розглядом скарги, 

витрати на виїзд для розгляду скарги на вимогу відповідального органу і 
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втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в 

судовому порядку. 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп, образи, 

дискредитує окремих громадян, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, об‘єднання громадян та їх посадових осіб, керівників та інших 

посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі 

та іншим протиправним діям, тягнуть за собою відповідальність, передбачену 

законодавством України. 

Ще раз акцентуємо увагу на тому, що в роботу Національної поліції зі 

зверненнями досі регламентує наказ МВС № 1177 від 10 жовтня 2004 року 

«Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і 

організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ 

України»
66

. Даний наказ є застарілим і не повною мірою відповідає вимогам 

сьогодення. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

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

безпечити прийняття та реєстрацію у відповідних журналах відділів внутрішніх 

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

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

розгляд у порядку і в строки визначені діючим законодавством. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

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

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

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

джерелом отримання дільничним офіцером поліції інформації про наявність 

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

схильні до вчинення правопорушень, отримання іншої інформації, 

використовуючи яку дільничний офіцер поліції планує організацію своєї 

роботи на адміністративній дільниці. 

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

безпечити прийняття та реєстрацію у відповідних журналах відділів поліції 

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

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

порядку і в строки визначені діючим законодавством. 

 Згідно з діючим законодавством України і відомчими нормативними 

актами дільничний офіцер поліції: 

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

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

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

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

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

вирішенні поставлених перед ним питань; 

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

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

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

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

заяву у встановлений термін, дільничний офіцер поліції доповідає начальникові 

відділу Національної поліції і вирішує питання про продовження терміну його 

виконання; 

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

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

пояснення, інші питання, що підлягають розгляду; 

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

ставі діючого законодавства України та існуючої юрисдикційної практики 

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

 - негайно доповідає в чергову частину відділу поліції про отримані під 

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

готуються або вже скоєні; 

 - згідно з розпорядженнями начальника відділу поліції або його заступни-

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

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

порушення кримінального провадження або про відмову в його порушенні; 

 Отримавши пропозицію, заяву або скаргу дільничний офіцер поліції 

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

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

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

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

по перевірці звернень. 

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

підготовку до скоєння злочину або правопорушення, про скоєння насильства в 

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

перевіряються негайно. 

 Як правило, після вивчення заяви дільничний офіцер поліції повинен 

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

сумніви у достовірності викладених у зверненні питань, іноді доцільно буває 

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

зверненні. 

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

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

цього оформити висловлене в поясненні. Пояснення відповідним шляхом 

оформлюється. 

 Отримавши пояснення від заявника, дільничний офіцер поліції опитує 

інших осіб, які причетні до справи або володіють відповідною інформацією. 
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Зібраний матеріал аналізується, після цього робиться висновок про 

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

Матеріал з висновком та пропозиціями доповідається керівнику відділу або 

його заступнику для прийняття рішення. Про результати розгляду звернення 

направляється повідомлення заявнику та іншим особам. 

 У випадках, коли звернення взято під контроль керівництвом ГУНП, 

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

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

яких звернення взято під контроль. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 Ретельно вивчити та проаналізувати нормативно-правові акти що 

регламентують порядок звернень громадян в органах Національної поліції, 

зокрема Закон України «Про звернення громадян», що затверджує Положення 

про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого 

прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України. 
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239. 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. 

240. 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. 

241. 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 НП з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім‘ї‖. 

(Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 917/16933) 
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242. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

243. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

244. 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 

245. 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  

246. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

курсу ―Адміністративне право‖ та їх поглиблення щодо опанування загальних 

підстав, порядку та характерної специфіки організації роботи дільничного 

офіцера поліції щодо звернень громадян. 

 
ВСТУП 

 

  Якість виконання дільничним офіцером поліції завдань по забезпеченню 

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

організації охорони громадського порядку і громадської безпеки, 

попередженню і розкриттю злочинів в значній мірі залежить від організації 

роботи зі зверненням громадян. 

 Діяльність дільничного офіцера поліції здійснюється безпосередньо серед 

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

якими громадяни звертаються безпосередньо до дільничного офіцера поліції 

свідчать про його авторитет серед населення. Якщо громадяни звертаються із 

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

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

компетенції дільничного офіцера поліції, це засвідчує, що дільничний офіцер 

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

має відповідного авторитету серед населення. 

 За статистичними даними більшість звернень, з якими громадяни 

звертаються в органи Національної поліції розглядаються дільничними 

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

основних напрямків організації роботи дільничного офіцера поліції. 
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I. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ. 

 

З метою забезпечення однакового реагування НП на заяви, повідомлення й 

іншу інформацію про злочини і події, а також зміцнення законності в цій 

роботі наказом МВС України № 400 від 14 квітня 2004 р. „Про затвердження і 

введення в дію Інструкції „Про порядок прийому, реєстрації і розгляду в 

органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про 

злочини, що вчинені або готуються‖, визначений єдиний для НП України 

порядок прийому, реєстрації і розгляду заяв, повідомлень і іншої інформації 

про злочини, що вчинені або готуються і обґрунтованістю прийнятих рішень. 

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

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

- інформація про злочини, що є підставою для порушення кримінальної 

справи; 

- інша інформація про події. 

До інформації, що є підставою для порушення кримінальної справи, 

відносяться: 

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

представників влади, громадськості або окремих громадян; 

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих 

громадян, що затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину; 

3) явка з повинною; 

4) повідомлення, опубліковані в пресі; 

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або 

судом ознак злочину. 

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

вимагають проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину 

або їхньої відсутності. До неї відноситься: 

1) інформація громадян, представників громадськості і посадових осіб, 

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

2) повідомлення: 

а) персоналу медичних установ про звернення громадян з тілесними 

ушкодженнями, походження яких могло бути наслідком злочинних дій; 

б) співробітників паспортних апаратів про втрату громадянами паспортів 

при обставинах, що викликають підозру; 

в) співробітників Дорожньої служби про дорожньо-транспортні випадки, 

що супроводжувалися загибеллю людей, заподіянням їм тілесних ушкоджень 

або істотного матеріального збитку, викраденні транспортних засобів,  випадки 

керування транспортними засобами в нетверезому стані; 

г) працівників МРЕВ про втрату громадянами посвідчень на право 

керування автомототранспортом і технічних паспортів на автомобілі при 

обставинах, що викликають підозру; 
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д) працівників підрозділів охорони про вимикання пристроїв охоронно-

пожежної сигналізації; 

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

злочинністю і забезпеченню правопорядку; 

є) листи страхових установ про звернення громадян по фактах 

правопорушень; 

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

надзвичайні події; 

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

При підтвердженні інформації складаються матеріали і мотивований 

рапорт працівника НП, що проводив перевірку, внаслідок чого вона здобуває 

самостійне значення як привід для порушення кримінальної справи про злочин. 

При надходженні в ході перевірки письмових або усних заяв, повідомлень про 

злочини останні реєструються замість рапортів. 

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

злочини. 

Приймання – це дії посадових осіб НП при одержанні заяв і повідомлень 

про злочини, що вчинені або готуються. 

Реєстрація – це присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про 

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

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

або готуються. 

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

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

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

надійшло звернення чи повідомлення, цілодобово оперативним черговим 

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

помічник начальника міськрайліноргану - оперативний черговий, помічник 

начальника чергової частини - оперативний черговий, старший 

оперуповноважений (оперуповноважений) - черговий, старший інспектор 

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

інших служб, призначені підмінними черговими в установленому порядку). 

При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ, який 

обслуговує республіканські, обласні центри та інші міста з територіальним 

поділом, крім спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю, із 

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

протокол усної заяви приймається виключно спеціально виділеним працівником 

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

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

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

Оперативний черговий, прийнявши заяву чи повідомлення про злочин, 

що вчинений або готується зобов'язаний діяти згідно з Інструкцією з організації 

реагування ОВС на повідомлення про злочини, затвердженої наказом МВС 

України від 04.10.2003 №1155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

01.03.2004 за № 259/8858, негайно направити на місце події слідчо-оперативну 
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групу чи  оперативну групу та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти 

злочинові або припинити його, організувати невідкладні дії з розкриття злочину 

у короткий термін. 

За межами дислокації органу внутрішніх справ працівник поліції на 

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

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

повідомленням про злочин, або у разі безпосереднього виявлення такого, 

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

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

місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ поліції. 

Чергові підрозділів (управлінь, відділів) Державтоінспекції, пунктів 

централізованого спостереження підрозділів Державної служби охорони, 

ізоляторів тимчасового тримання, приймальників-розподільників для осіб, 

затриманих за бродяжництво, спецприймальників для тримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, приймальників - розподільників для неповнолітніх 

інформацію про злочини передають до чергових частин НП за 

територіальністю, про що в облікових документах роблять відповідні відмітки. 

Заяви або повідомлення представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадськості чи окремих громадян про злочини 

можуть бути усними або письмовими. Усні заяви  заносяться до протоколу 

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

особа, що прийняла заяву. 

При цьому заявник попереджується про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що відмічається 

у протоколі. 

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

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

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

його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

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

реальної загрози його вчинення. 

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

До порушення кримінальної справи слід пересвідчитися в особі заявника, 

попередити його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину і відібрати від нього відповідний підпис. 

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні 

бути викладені в письмовій формі. 

Повідомлення представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій або окремих громадян, які 

затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину, можуть бути усними 

або письмовими. 

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

чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява. 

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

склала протокол [13, п.2.4]. 
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Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, 

реєструються цілодобово в чергових частинах НП оперативними черговими 

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

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

персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ) шляхом введення до 

автоматизованої інформаційно-пошукової системи. 

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

або реальну його загрозу працівники служби дільничних інспекторів поліції, 

кримінальної поліції у справах неповнолітніх протягом 3 днів інформують про 

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

держадміністрації. [13, п.3.1] 

Письмові заяви про злочини, подані в органи внутрішніх справ 

безпосередньо заявником, реєструються тільки в черговій частині. 

Зареєстровані заяви про злочини доповідаються начальнику органу 

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

розгляд згідно з вимогами КПК України. 

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

надійшли до режимно-секретного підрозділу органу внутрішніх справ поштою, 

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

встановленими правилами діловодства, про них негайно доповідається 

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

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

термінової реєстрації заяви чи повідомлення в черговій частині і приймає 

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

ці  заяви та повідомлення для розгляду без реєстрації у черговій  частині 

категорично забороняється. 

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

готується, реєструються лише в режимно-секретних підрозділах і 

передаються до відповідних служб для використання при розкритті злочинів 

або запобіганні їм. [13, п. 3.2] 

У ЖРЗПЗ реєструються також заяви і повідомлення, які містять 

інформацію про безвісно зниклого громадянина, та рапорти працівників НП 

про безпосереднє виявлення ними правопорушення, що містить ознаки 

злочину. 

При реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

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

оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп 

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

якому вказано назву органу внутрішніх справ, дату реєстрації та порядковий 

номер реєстраційного запису і прізвище оперативного чергового. 

При виявлені в процесі розслідування раніше вчиненого злочину особа, 

яка провадить дізнання, або слідчий одержує від потерпілого заяву, яка 

реєструється в ЖРЗПЗ, із позначенням "Додатково виявлено у ході 

розслідування кримінальної справи №___". Коли одержання письмової заяви 
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неможливе, складається рапорт. За цими документами приймається рішення 

згідно з вимогами КПК України. 

Якщо реєстрацію заяви і повідомлення про злочин, що вчинений або 

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

її надходження до чергової частини зазначаються дата і точний час її 

початкового отримання працівником поліції. У такому разі строк прийняття 

рішення за нею обчислюється з часу початкового отримання. 

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

не входить до відання НП або є свідчення про вчинення злочину на території 

обслуговування іншого органу внутрішніх справ, заява чи повідомлення після 

реєстрації протягом трьох діб пересилається за належністю, про що робиться 

відповідний запис у ЖРЗПЗ. Разом із цим обов'язково вживаються необхідні 

заходи щодо запобігання або припинення злочину, а також збереження слідів 

злочину. 

При направленні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

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

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

покладено відповідальність за обліково-реєстраційну і статистичну роботу, на 

підставі копії супровідного листа з вихідним номером режимно-секретного 

підрозділу органу внутрішніх справ, яка надалі зберігається в справі листування 

за заявами та повідомленнями про злочини. 

Заявник інформується про передання його заяви про злочин за 

належністю протягом доби з часу прийняття рішення. 

Підрозділ Національної поліції, який отримав такі заяви і повідомлення, 

зобов'язаний поінформувати ініціатора, повідомивши йому реєстраційний 

номер ЖРЗПЗ. 

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

надійшли до органу внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то 

водночас з його реєстрацією в ЖРЗПЗ у черговій частині органу внутрішніх 

справ оперативний черговий або спеціально уповноважений працівник 

оформляє талон-повідомлення і видає його заявнику. 

Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику також при його 

особистому зверненні за межами дислокації органу внутрішніх справ старшими 

дільничними (дільничними) інспекторами поліції, працівниками підрозділів 

кримінальної поліції та спецпідрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю. 

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

Обидві частини талона мають однаковий реєстраційний номер. 

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

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

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

повідомлення, дата та час реєстрації заяви. 

У талоні-повідомленні вказуються відомості про особу, яка прийняла 

заяву, реєстраційний номер за ЖРЗПЗ найменування органу внутрішніх справ, 

адреса і службовий телефон, дата прийняття заяви та підпис, ініціали і прізвище 
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оперативного чергового або працівника, зазначеного у п. 3.9 Інструкції. При 

видачі талона-повідомлення за межами дислокації органу внутрішніх справ 

реєстраційний номер за ЖРЗПЗ заявнику повідомляється додатково. 

Заявник розписується за отримання талона-повідомлення на талоні-

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

черговій частині органу внутрішніх справ. 

Талони повинні бути зброшуровані в журнал і пронумеровані. Журнали 

талонів реєструються в режимно-секретних підрозділах і зберігаються в 

черговій частині органу внутрішніх справ. Талони-корінці використовуються 

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

також при розгляді скарг громадян на дії посадових осіб НП. 

У чергових частинах МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, ГУНП, 

УМВСТ оперативним черговим або оператором телефонної лінії "02" ведеться 

журнал реєстрації інформації про злочини та інші події що надійшла по 

телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв'язку (далі - ЖРІЗ). Крім 

цього, ця інформація фіксується за допомогою інших записуючих пристроїв. 

Уся отримана інформація про злочини та події реєструється в ЖРІЗ і негайно 

передається до чергової частини міськ,-рай-, ліноргану за територіальністю для 

реагування. У черговій частині міськ-,рай-, ліноргану в ЖРЗПЗ реєструються 

заяви і повідомлення, які мають ознаки злочину. 

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Приховуваними від обліку вважаються заяви і повідомлення про злочини, 

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

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

відповідного реєстраційного номера і заявнику не вручено талона-

повідомлення. 

 

 

  II. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЇХ ПОРУШЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЗАПИТІВ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

 

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

заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з 

вимогами КПК України. 

Розгляд заяв і повідомлень здійснюється відповідно до письмової 

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

Безпосередні виконавці при здійсненні  перевірок за зверненнями 

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

обставини, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у 

межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства. 

До перевірки звернень громадян можуть залучатися за згодою 

представники громадськості. 
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За результатами перевірки звернення складається мотивований висновок, 

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

повинен відповідати порядку його складання. Обов‘язково заявнику надається 

письмова відповідь. Якщо звернення було колективним, то відповідь 

надсилається тому громадянину, який у зверненні  підписався першим або 

адреса якого вказана.   

Органи внутрішніх справ розглядають звернення громадян без стягнення 

за це плати [7, п.4.9]. 

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

бути прийняте одне з таких рішень: 

- прийняти до свого провадження; 

- передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу внутрішніх 

справ; 

- надіслати за належністю до іншого органу  виконавчої влади, якщо 

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

одночасно повідомити автора; 

- залишити без розгляду.  

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного 

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

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

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

За зверненнями громадян, за якими неможливо своєчасно закінчити 

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

закінчення терміну звертається з мотивованим рапортом до керівництва про 

продовження терміну розгляду заяви. При цьому загальний термін вирішення 

питань, не може перевищувати 45 днів. 

Звернення військовослужбовців, а також членів їх сімей в 

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

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

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

Депутатське звернення розглядається у строк не більше 10 днів. Строк 

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

його одержання. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України 

береться під особливий контроль. Про результати виконання звернення 

керівник органа внутрішніх справ повідомляє народного депутата України. 

Пропозиції, звернення, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв 

Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються 

першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій особисто та першочергово. 

Особливу увагу приділяють розгляду звернень інвалідів, непрацездатних 

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

одиноких матерів, інших осіб які потребують соціального захисту та підтримки 

[11, п.3]. 
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За заявами і повідомленнями про злочини, що є приводом для порушення 

кримінальної справи, згідно з вимогами КПК України не пізніше триденного 

строку приймається одне із таких рішень:  

4. Про порушення кримінальної справи. 

5. Про відмову в порушенні кримінальної справи.  

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

прийняла одне із зазначених рішень, письмово повідомляє заявника. 

Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до 

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

шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або 

витребування необхідних документів. 

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

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

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

календарних днів. 

Якщо в результаті перевірки заяви і повідомлення про злочин, що 

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

кримінальної справи, але матеріали перевірки містять дані про наявність у 

діянні особи адміністративного або дисциплінарного проступку чи іншого 

порушення громадського порядку, слідчий або орган дізнання має право, 

відмовивши в порушенні кримінальної справи, надіслати заяву або 

повідомлення на розгляд громадській організації, товариському суду, комісії в 

справах неповнолітніх, трудовому колективу або адміністрації підприємства, 

установи, організації для вжиття відповідних заходів впливу або передати 

матеріали для застосування в установленому порядку заходів 

адміністративного стягнення. 

Строки розгляду заяв і повідомлень про злочини, зареєстрованих у 

ЖРЗПЗ, контролюються черговим по органу внутрішніх стирав. Щодобово, при 

здаванні чергування він рапортом про не розглянуті в строк заяви і 

повідомлення про злочини доповідає начальнику органу внутрішніх справ або 

особі, яка його заміщає, для вжиття відповідних заходів. 

Посадові особи, винні в порушенні законодавства про звернення громадян, 

несуть цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

У випадку задоволення скарги орган внутрішніх справ чи посадова особа, 

що прийняли неправомірне рішення по зверненню громадянина, 

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

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

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

заробіток. Суперечки про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 

Громадянину по його вимозі й у порядку, установленому чинним 

законодавством, може бути відшкодований моральний збиток, заподіяний 

неправомірними діями чи рішеннями органа або посадової особи при розгляді 

скарги. Розмір відшкодування морального (немайнового) збитку в грошовому 

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

Національної поліції здійснює керівник НП особисто, через своїх заступників, 

керівників структурних підрозділів і секретаріат (канцелярію). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

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

безпечити прийняття та реєстрацію у відповідних журналах відділів внутрішніх 

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

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

розгляд у порядку і в строки визначені діючим законодавством. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

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

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

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

джерелом отримання дільничним офіцером поліції інформації про наявність 

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

схильні до вчинення правопорушень, отримання іншої інформації, 

використовуючи яку дільничний офіцер поліції планує організацію своєї 

роботи на адміністративній дільниці. 

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

безпечити прийняття та реєстрацію у відповідних журналах відділів поліції 

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

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

порядку і в строки визначені діючим законодавством. 

 Згідно з діючим законодавством України і відомчими нормативними 

актами дільничний офіцер поліції: 

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

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

прийому населення; 

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

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

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

вирішенні поставлених перед ним питань; 

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

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

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

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

заяву у встановлений термін, дільничний офіцер поліції доповідає начальникові 

відділу Національної поліції і вирішує питання про продовження терміну його 

виконання; 

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

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

пояснення, інші питання, що підлягають розгляду; 



 201 

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

ставі діючого законодавства України та існуючої юрисдикційної практики 

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

 - негайно доповідає в чергову частину відділу поліції про отримані під 

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

готуються або вже скоєні; 

 - згідно з розпорядженнями начальника відділу поліції або його заступни-

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

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

порушення кримінального провадження або про відмову в його порушенні; 

 Отримавши пропозицію, заяву або скаргу дільничний офіцер поліції 

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

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

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

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

по перевірці звернень. 

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

підготовку до скоєння злочину або правопорушення, про скоєння насильства в 

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

перевіряються негайно. 

 Як правило, після вивчення заяви дільничний офіцер поліції повинен 

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

сумніви у достовірності викладених у зверненні питань, іноді доцільно буває 

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

зверненні. 

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

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

цього оформити висловлене в поясненні. Пояснення відповідним шляхом 

оформлюється. 

 Отримавши пояснення від заявника, дільничний офіцер поліції опитує 

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

Зібраний матеріал аналізується, після цього робиться висновок про 

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

Матеріал з висновком та пропозиціями доповідається керівнику відділу або 

його заступнику для прийняття рішення. Про результати розгляду звернення 

направляється повідомлення заявнику та іншим особам. 

 У випадках, коли звернення взято під контроль керівництвом ГУНП, 

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

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

яких звернення взято під контроль. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 Ретельно вивчити та проаналізувати нормативно-правові акти що 

регламентують порядок звернень громадян в органах Національної поліції, 

зокрема Закон України «Про звернення громадян», Наказ МВС № 1177 від 
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10.10.2004, що затверджує Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства 

внутрішніх справ України. 

  

 


