
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Кафедра адміністративного права, процесу  

та адміністративної діяльності  

 

 

з дисципліни ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА  ПОЛІЦІЇ  

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

спеціальність 6.03040201 «Правоохоронна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету ЗН ННІ ПОЗН, 

що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 

 

 

 

 

 



 2 

Конспект лекцій підготував Кононець В.П.– старший викладач  кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, майор  поліції.- 97 с. 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти: 

Манза С.В., заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області 

полковник поліції. 

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної 

справи та фінансів, д.ю.н.,  професор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій обговорений та 

схвалений на засіданні кафедри 

адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності  

08 липня 2016 р.,  

протокол № 1 

 
 

 

 



 3 

ТЕМА 1. ПРАВОВА ОСНОВИ  ТА  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

(2 години) 

 

1. Поняття та зміст профілактики як виду соціальної практики. 

Профілактика правопорушень поліцією превентивної діяльності. 

2. Правова основа діяльності поліції превентивної діяльності по 

профілактиці правопорушень. 

3. Завдання поліції превентивної діяльності при профілактиці 

правопорушень. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Підручники  

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива 

частина: навч. посіб. / 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 органів внутрішніх справ: 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 органів внутрішніх справ 

(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 органів внутрішніх справ: 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 органів внутрішніх справ: 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. 
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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 

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 міліції 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 органів внутрішніх справ 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 органів 

внутрішніх справ 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. 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

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 органів внутрішніх справ України: 

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

2006.- № 29.  

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

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

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

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

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

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

17 

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

1992 р. // Голос України.–2002.–27 березня.  
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17. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

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

України. –1995. – 23 лютого 

18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

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

України. –1993. – № 35. – Ст. 358. 

19. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

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

Закон України від 01 грудня 1994 р. // Голос України.– 1995.– 17 січня 

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

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

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

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

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

// Відомості Верховної Ради України. – 2014. 

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

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 

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

24. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

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

України.– 2000.–№ 40.– Ст.338. 

25. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

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

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

№ 52.–Ст.565. 

26. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

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

№ 48.–Ст.483. 

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

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

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» 
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31. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

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

25.06.2008 - № 115 

32. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

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

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

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

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

Ст.. 154 

34. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

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

35. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів 

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

14.05.2008 - № 86. 

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

громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: 

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

України. – 2008.– № 8.– Ст.. 433 

37. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 

Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 

38. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 

їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

39. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

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

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

41. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

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

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  
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46. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

47. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

48. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

49. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

50. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

51. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

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

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

52. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

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

53. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 

54. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

55. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

56. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

57. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

58. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 
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59. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

60. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

62. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

63. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

64. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

65. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

66. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

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 
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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.  

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 

 

Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції 

здійснюється значною кількістю нормативних актів, які відрізняються один від 

одного за багатьма ознаками - суб’єктами правотворчості, юридичною силою, 

порядком прийняття, назвою, порядком набрання чинності та дії тощо. 

Оскільки дослідження ознак поділу правового регулювання діяльності ДІМ не є 

метою нашої роботи, доцільно розглянути правове регулювання такої 

діяльності за однією, на нашу думку, найбільш суттєвою ознакою - юридичною 

силою. 

У правовому регулюванні діяльності органів внутрішніх справ взагалі і 

дільничних інспекторів міліції, зокрема, основну роль відіграють норми 

Конституції України 
1
.  

Конституція безпосередньо не регулює діяльність дільничних інспекторів 

у зазначеній сфері. Однак в ній закріплені загальні засади діяльності державних 

органів. Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові 

особи (якими є і дільничні інспектори) зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. Конституцією України (ст. 3) закріплено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Права і свободи останньої, їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, а утвердження і забезпечення цих прав і свобод є її 

головним обов’язком.  

Центральне місце в механізмі правового регулювання діяльності 

дільничних інспекторів міліції займають норми законів та підзаконних актів. 

Причому їхнє значення в процесі становлення правової держави має постійно 

зростати, оскільки верховенство закону є її невід’ємною ознакою. Верховенство 

закону виявляється, в першу чергу, в суворій відповідності йому всіх інших 

нормативних актів тому, що закони мають вищу юридичну силу.  

Для правового регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції 

                                           
1
 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.–№ 30. – Ст. 141. 



 11 

першочергове значення мають такі законодавчі акти: закони України ―Про 

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

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

розшукову діяльність‖, ―Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю‖, ―Про боротьбу із корупцією‖
2
, Кодекс України 

про адміністративні правопорушення тощо.  

Особливого, значення для регулювання адміністративно-юрисдикційної 

діяльності дільничних інспекторів міліції має Закон України ―Про внесення 

змін і доповнень до ст. 222 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення‖ від 2 жовтня 1996 року
3
. Саме цим законом було розширено 

коло суб’єктів адміністративної юрисдикції. До числа посадових осіб, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення 

виносити постанови про накладення адміністративного стягнення, закон відніс 

також дільничних інспекторів (старших дільничних інспекторів) міліції. В 

новій редакції абзацу третього пункту 1 частини другої статті 222 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення визначено, що від імені органів 

внутрішніх справ (міліції) 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) міліції.  

Ці зміни до чинного законодавства сприяли підвищенню дієвості 

правозастосовчої практики, розширили повноваження дільничних інспекторів 

міліції 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 міліції. Можливість такого твердження буде аргументована нами в 

наступної підрозділі роботи. 

Найважливішу роль у системі законодавчих актів, які регулюють 

діяльність дільничних інспекторів міліції, відіграє Закон України ―Про 

міліцію‖. Не зважаючи на те, що цей закон багато в чому потребує 

удосконалення, він, в основному, закріпив права міліції (яка є основною 

складовою частиною органів внутрішніх справ), в тому числі, в зазначеній 

сфері. У законі, зокрема, визначено і закріплено поняття міліції, основні її 

завдання, принципи діяльності, основні обов’язки та права, правовий та 

соціальний захист працівників міліції. Деякі права міліції визначені лише 

узагальнено, вони є абстрактними. Вони деталізуються в інших законах та 

підзаконних актах (наприклад, права щодо здійснення адміністративного 

нагляду закріплено в Законі ―Про адміністративний нагляд міліції за особами, 

звільненими із місць позбавлення волі‖, ―Про попередження насильства у сім'ї‖, 

Кодексі України про адміністративні правопорушення та ін.) 

                                           
2
 Про боротьбу з корупцією: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. –№ 34. – Ст. 266. 

3
 Про внесення змін і доповнень до статі 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон 

України // Вісник Верховної Ради України. – 1996. - №46. – Ст. 251. 
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 Серед актів Президента України, які мають значення для правового 

регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції, можна назвати як 

загальні, що стосуються діяльності правоохоронних органів в цілому, так і 

спеціальні – присвячені службі ДІМ. До загальних варто віднести Укази: ―Про 

заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 

громадян‖ від 18.02 2002 р.; Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності від 19 липня 2005 р.; Про першочергові 

заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції від 18 листопада 2005 р. 

В них визначені загальні завдання міліції щодо посилення захисту прав і свобод 

громадян, визначені пріоритеті напрями діяльності правоохоронних органів, 

вказуються на необхідність зміцнення підрозділів міліції, що працюють 

безпосередньо з населенням, насамперед дільничних інспекторів і патрульно-

постової служби міліції тощо. 

Указ Президента України ―Про утворення місцевої міліції‖. Ним 

закріплено, що дільничні інспектори міліції, підрозділи дорожньо-патрульної 

служби Державної автомобільної інспекції, патрульно-постова служба 

утворюються органами місцевого самоврядування за спільним поданням 

місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України та 

утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету
4
.  

Першочергового, основоположного значення для регулювання діяльності 

дільничних інспекторів міліції набув Указ Президента України від 12 січня 

2004 року ―Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби 

дільничних інспекторів міліції‖
5
. Даним нормативно-правовим актом 

визначено, що з метою підвищення рівня роботи служби дільничних 

інспекторів міліції, залучення до неї висококваліфікованих спеціалістів та 

створення належних умов для виконання ними посадових обов'язків необхідно: 

удосконалити порядок формування кадрового резерву дільничних інспекторів 

міліції з урахуванням об'єктивної оцінки їх професійної підготовки і ділових 

якостей; провести соціологічні дослідження щодо оцінки населенням якості та 

ефективності роботи органів внутрішніх справ, зокрема дільничних інспекторів 

міліції, та вжити заходів до усунення недоліків у їх роботі; запровадити систему 

матеріального і морального заохочення дільничних, старших дільничних 

інспекторів міліції та осіб начальницького складу підрозділів адміністративної 

служби міліції з керівництва дільничними інспекторами, які займаються 

навчанням і вихованням новопризначених працівників, та передбачити 

створення для них належних умов роботи.  

З урахування змін у системі організації влади в Україні особливої 

важливості набувають акти Кабінету Міністрів України. Так, 04.10. 2006 р. 

прийняте оновлене положення про МВС України
6
. Основний зміст діяльності 

                                           
4
 Про утворення місцевої міліції: Указ Президента України № 29/2001 від 22 січня  2001р. // Урядовий Кур’єр. 

2001. - № 14. 
5
 Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції: Указ Президента 

України від 12.01. 2004 р. 
6
 Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України № 1383 від 4 
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служби ДІМ у сфері дозвільної системи визначені у постанові КМУ ―Про 

затвердження Положення про дозвільну систему‖ від 12 жовтня 1992 р. № 576, 

загальні засади проходження служби – у постанові ―Про затвердження 

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

органів внутрішніх справ Української РСР
‖
: від 29 липня 1991р. №114 тощо. 

Основна кількість правових норм, які регулюють діяльність дільничних 

інспекторів міліції, міститься у відомчих нормативних актах Міністерства 

внутрішніх справ України. Значну роботу щодо удосконалення правового 

регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції проведено останнім 

часом в МВС України. У цій сфері важливе значення мають, в першу чергу, 

Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 11.11.2010 

року № 550
7
; Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян та 

організацій, їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ 

України, затверджена наказом МВС від 10 жовтня 2004 року за № 1177
8
; 

Інструкція по організації роботи чергової частини органів внутрішніх справ, 

затверджена наказом МВС України від 18 серпня 1992 року за № 485; 

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, 

затвердженої наказом МВС № 185 від 22.02.2001 р.
9
,  Інструкція Про порядок 

приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ 

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

затверджена Наказом МВС №400 від 14.04.2004 року та ін. 

Правову основу діяльності органів внутрішніх справ взагалі і дільничних 

інспекторів міліції, зокрема, становлять також міжнародні правові акти, 

ратифіковані у встановленому порядку. Таке правило закріплено в ст. 4 Закону 

―Про міліцію‖, а також в Законі ―Про дію міжнародних договорів на території 

України‖, в якому визначено, що укладені і належним чином ратифіковані 

Україною міжнародні договори становлять невід’ємну частину національного 

законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. 

У деяких випадках правові норми, які покладають певні обов’язки на 

органи внутрішніх справ (у тому числі і ДІМ), містяться в актах місцевих 

органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Ці органи не 

мають повноважень щодо правового регулювання діяльності органів 

внутрішніх справ. Такий висновок дозволяє зробити  аналіз ст. 4 Закону ―Про 

міліцію‖. Але ст. 5 КпАП передбачає, що сільські, селищні, обласні, міські Ради 

мають право приймати в межах, що визначаються законодавчими актами, 

рішення, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, з 

питань боротьби із стихійним лихом і епідеміями, а також рішення з питань 

                                                                                                                                            
жовтня. 2006 р.  
7
 Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: 

Наказ МВС України від 11 листопада 2010 року N 1212. 
8
 Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян та організацій, їх особистого прийому в системі 

Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС від 10 жовтня 2004 року за № 1177. 
9
 Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, затвердженої наказом МВС № 185 

від 22.02.2001 р. 
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боротьби з епізоотіями, за порушення яких встановлено відповідальність ст. 

107 КпАП. Сільські, селищні, міські ради можуть у межах, що визначаються 

законодавчими актами, встановлювати правила, за порушення яких 

адміністративну відповідальність передбачено ст.ст. 152, 159 і 182 КпАП. Вище 

вказані рішення та правила є правовою базою для діяльності дільничних 

інспекторів міліції. 

Першочергового значення для розвитку правового регулювання 

правоохоронної діяльності дільничних інспекторів міліції має здійснення 

судово-правової реформи, підготовка і прийняття нових законодавчих та інших 

нормативних актів з питань адміністративної діяльності. Разом з тим, якщо 

завдання, принципи, мета й етапи реформи адміністративного судочинства в 

загальних рисах визначені Верховною Радою України (хоча не можна 

стверджувати, що вона належним чином реалізується), то концепція реформи 

адміністративного права поки що існує на рівні наукових розробок та проектів.  

В процесі проведення реформи адміністративного законодавства мають 

бути прийняті ряд законодавчих актів (зокрема, Адміністративний Кодекс 

України, Адміністративно-процесуальний Кодекс України), які позитивно 

вплинуть на правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції 

щодо застосування адміністративно-попереджувальних заходів, 

адміністративних стягнень. Однак їх підготовка і здійснення – справа досить 

тривалого часу. Тому необхідно визначити напрямки роботи в зазначеній сфері, 

які дозволили б покращити стан справ вже найближчим часом. Основних таких 

напрямків, на думку В.В. Чернія, можна виділити два:  

перший – це розробка і прийняття нових нормативних актів, в яких більш 

детально і чітко було б закріплено повноваження дільничних інспекторів міліції 

щодо застосування тих чи інших адміністративно – попереджувальних заходів, 

та виконання постанов про накладення адміністративних стягнень; 

другий напрямок полягає у внесенні змін та доповнень до чинних 

нормативних актів з метою удосконалення їх норм
10

. 

Щодо першого напрямку, особливого значення має розробка і прийняття 

Адміністративно-процесуального Кодексу. Хоча актуальність і важливість 

цього нормативного акту ні у кого не викликає сумніву, до тепер не створено, 

навіть, його концепції. На думку автора, Адміністративно-процесуальний 

Кодекс має складатися із розділів, які б регулювали окремі адміністративні 

провадження, в тому числі, провадження щодо застосування заходів 

адміністративного примусу. 

Що стосується розробки інших нормативних актів, то автор вважає за 

необхідне прискорити роботу над проектами Законів України ―Про 

профілактику правопорушень‖, ―Про зброю‖, ―Про соціальну реабілітацію 

хронічних алкоголіків і наркоманів‖ та ін. 

 

 

                                           
10

 Черній В.В. Дільничний інспектор міліції як суб’єкт правозастосовчої діяльності: Посібник. – К.: Нац. акад. 

внутр. справ України, 2005. – 92 с. – С. 22-23. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Розробка і прийняття зазначених нормативних актів для регулювання 

діяльності органів внутрішніх справ в цілому і дільничних інспекторів міліції, 

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 міліції звернемося до з’ясування сутності покладених на цю службу 

завдань та функцій. 

Необхідно відмітити, що діяльність дільничних інспекторів міліції, 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 органів внутрішніх справ.  

В Положенні про службу дільничних інспекторів міліції 
11

, визначені такі 

основні завдання дільничних інспекторів міліції:  

– 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 міліції, 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 міліції;  

– вивчення, узагальнення й рекомендації до впровадження позитивного 

досвіду роботи дільничних інспекторів міліції;  

                                           
11

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

затверджене наказом МВС України № 550 від 11.11. 2010.  
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– забезпечення добору, розстановки й виховання працівників служби 

дільничних інспекторів міліції, підвищення їх кваліфікації та професійної 

майстерності;  

– організація відповідно до законодавства України розгляду і вирішення 

звернень громадян, які надходять для виконання службі дільничних інспекторів 

міліції;  

– участь у розкритті злочинів, скоєних на адміністративних дільницях. 

 Виходячи із змісту завдань діяльності дільничних інспекторів міліції 

службу ДІМ в цілому можна визначити як основний підрозділ  міліції 

громадської безпеки, що в межах своєї компетенції, забезпечує охорону 

громадського порядку та боротьбу зі злочинністю в межах адміністративних 

дільниць.  

Служба дільничних інспекторів міліції має особливості, зумовлені 

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

органу (підрозділу) міліції. 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 міліції 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 
12

. 

Під поняттям ―адміністративна діяльність‖ 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
13

 . Інший юридичний словник – Гарнера під 

адміністративною діяльністю розуміє діяльність, яка визначає разом з 

адміністративним законодавством відносини між законодавцями, судовою 

                                           
12

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

повноважень // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. – Вип. 11. – С. 142 – 145. 
13

 Black’s Lara Dictionary: 5
th

 Edition. – Saint Paul, Minnessota: West Publishing Company, 1990. – 80 p. 
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владою та громадянами
14

. 

Серед основних напрямків діяльності міліції щодо забезпечення 

правопорядку, варто 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  міліції, 

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 ОВС‖. 

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‖
15

. 

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‖
16

. 

М.В. Корнієнко під ―адміністративною діяльністю‖ 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
17

.  

Інші автори ―адміністративну діяльність ОВС‖ 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
18

. 

І.П. Голосніченко вважає, що адміністративна діяльність органів 

внутрішніх справ - це урегульована нормами, адміністративного права їх 

виконавчо-владна діяльність, яка спрямована на забезпечення особистої 

безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, громадського 

                                           
14

 Yarner B.A. Dictionary of Modern Legal Usage. – 2-nd edition. – New-York: Oxford University Рress, 1995. – 380 

p. 
15

 Евтихеев И.И. Виды и формы административной деятельности: Дис. …д.ю.н.–М., 1948.–С. 174. 
16

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

// Государственная власть и местное самоуправление –2004.–№ 1.–С.33-34. 
17

 Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки.–Харків.: Вид-во Ун-

ту внутр. справ, ―Еспада‖, 2000.–С. 8. 

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

іспиту з дисципліни спеціалізації).– К., 1999.–С.6. 
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порядку, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями
19

. 

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

цілеспрямована, організуюча виконавча і розпорядча діяльність, яка полягає у 

безпосередньому, повсякденному, практичному здійсненні завдань і функцій 

держави щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю
20

. 

Автори науково-практичного коментарю до Закону України ―Про 

міліцію‖ вважають, що ―адміністративна діяльність як функція міліції ― – 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
21

. 

Негодченко О.В. пропонує адміністративну діяльність міліції розуміти як 

форму реалізації наявних у органів внутрішніх справ 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
22

. 

Сутність адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції 

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 міліції у виконанні покладених на них 

завдань у межах відповідної території. 

Із визначення поняття адміністративної діяльності дільничних інспекторів 

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

здійснення охорони громадського порядку, протидію його порушенням.  

Серед основних напрямків діяльності дільничних інспекторів міліції 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;  

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

академія внутрішніх справ. 1995.–С.7. 

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

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

21 Науково-практичний коментар до Закону України ―Про міліцію‖. –Київ, Українська академія внутрішніх 

справ, 1996.–С. 18. 
22

 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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– 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 міліції, що здійснює практичне впровадження в життя 

законів і нормативних актів у сфері охорони громадського порядку
23

.  

Сучасні дослідження свідчать, що в загальних витратах робочого часу 

дільничних інспекторів міліції 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% 
24

. 

Служба дільничних інспекторів, серед інших служб ОВС, 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 міліції 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 міліції 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 

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

організаційні відносини (внутрішньо організаційна діяльність дільничних 

інспекторів міліції)
25

. 

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

                                           
23

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

академія внутрішніх справ, 1995.– С. 28-34. 
24

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

університету внутрішніх справ. 2001. Вип. 16. – С. 138 – 143.  
25

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

затверджене наказом МВС України № 550 від 11.11. 2010.  
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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 міліції під час особистого 

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

установи, їхні посадові особи. Такі відносини належать до зовнішньої 

адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції 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 
26

. 

Внутрішньо-організаційна і зовнішня діяльність дільничних інспекторів 

міліції 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
27

.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, під адміністративною діяльністю дільничного інспектора 

міліції варто розуміти урегульовану переважно нормами адміністративного права 

підзаконну державно-владну діяльність, дільничних інспекторів міліції 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 міліції є її багатофункціональність. Для вирішення поставлених 

завдань дільничним інспекторам міліції доводиться виконувати майже всі види 

діяльності органів внутрішніх справ (адміністративну, оперативно-розшукову, 

кримінально-процесуальну, профілактичну). Це все вимагає від них високого 

рівня освіти та професіоналізму. 

Служба дільничних  інспекторів  міліції  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  

                                           
26

 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. 
27

 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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широким  залученням  до  цієї роботи  населення  та громадських формувань з 

охорони громадського порядку, формування позитивного іміджу міліції.  

До складу служби дільничних інспекторів міліції входять: 

- управління  дільничних інспекторів міліції Департаменту профілактики 

правопорушень   Міністерства   внутрішніх  справ  України; 

- відділи дільничних  інспекторів  міліції  головних управлінь  МВС  

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

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

УМВС); 

- відділення (сектори)  дільничних  інспекторів  міліції міських,   

районних  органів  внутрішніх  справ  (далі - міськ-, райоргани)
28

 

До  особового  складу  служби   дільничних   інспекторів міліції  належать 

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

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

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

мають спеціальні звання. Служба  дільничних  інспекторів  міліції  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 міліції у повному обсязі 

поширюються  пільги,  передбачені  Законом  України "Про міліцію". Умови  і  

порядок проходження служби встановлюється  Положенням  про  проходження 

служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. 

У своїй повсякденній діяльності служба дільничних інспекторів міліції 

керується Конституцією України, законами України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС 

України та Положенням про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Діяльність служби дільничних інспекторів міліції 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 міліції 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності служби й контроль за 

нею здійснює управління дільничних інспекторів міліції Департаменту 

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

управління (самостійні відділи) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС. 

Управління дільничних інспекторів міліції ДПП МВС України, 

управління (самостійні відділи) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС: 

1. Забезпечують контроль за діяльністю підлеглих підрозділів дільничних 

інспекторів міліції органів внутрішніх справ. 

                                           
28

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

затверджене наказом МВС України № 550 від 11.11. 2010 
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2. Відповідають за організацію профілактичної роботи підпорядкованих 

підрозділів дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ. 

3. Аналізують стан, структуру й динаміку правопорушень за місцем 

проживання громадян, а також ефективність заходів органів внутрішніх 

справ для їх попередження й припинення. 

4. Готують для органів законодавчої та виконавчої влади інформаційні 

матеріали з проблемних питань діяльності служби дільничних 

інспекторів міліції, 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, 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, методичні рекомендації та пропозиції 

щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності служби 

дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ. 

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 міліції міськрайорганів внутрішніх справ 

передовий вітчизняний і зарубіжний досвід роботи з попередження та 

профілактики правопорушень. 

11. Проводять службові перевірки за фактами: 

- порушення дисципліни та законності працівниками служб 

дільничних інспекторів міліції; 

- 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 міліції. 

13. Організовують перевірки звернень громадян і посадових осіб, матеріалів 

засобів масової інформації про недоліки в діяльності служби дільничних 

інспекторів міліції органів внутрішніх справ, у межах своєї компетенції 

вживають необхідних заходів до їх усунення. 

14. Ведуть у встановленому порядку справи за напрямками діяльності 

служби дільничних інспекторів міліції. 
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Начальники відділів (відділень) дільничних інспекторів міліції  

міськрайорганів внутрішніх справ у межах своєї компетенції: 

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- органів внутрішніх справ щодо попередження 

правопорушень, охорони громадського 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 органів внутрішніх справ, 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, 
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відображаючи результати перевірки в журналі реєстрації відгуків і 

пропозицій громадян, який є в дільничного інспектора. 

11. Надають допомогу дільничним інспекторам міліції щодо охорони 

громадського порядку, боротьби зі злочинністю, контролю за особами, які 

перебувають на профілактичному обліку, проведення дізнання за 

матеріалами, добору позаштатних дільничних інспекторів міліції, 

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 міліції в забезпеченні охорони громадського порядку, 

профілактиці правопорушень і розкритті злочинів. 

14. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів міліції з громадськими 

об'єднаннями правоохоронної спрямованості в охороні громадського 

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

перебувають на профілактичному обліку органів внутрішніх справ. 

15. Здійснюють заходи щодо підвищення ролі й відповідальності старших 

дільничних інспекторів міліції 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 органах внутрішніх справ, 

проводять службові перевірки виконання функціональних обов'язків 

дільничними інспекторами щодо профілактики злочинності стосовно цієї 

категорії осіб. Порядок проведення службової перевірки щодо дільнич-

ного інспектора міліції за фактами вчинення злочинів особами, які 
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перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ, 

наведено в додатку 2 Положення про службу дільничних інспекторів 

міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України. 

20. Забезпечують виконання загальнообов'язкових рішень місцевих рад, 

прийнятих ними в межах своєї компетенції. 

 

Інспектор превентивної діяльності 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. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

До складу служби дільничних інспекторів міліції входять: управління  

дільничних інспекторів міліції Департаменту профілактики правопорушень 

Міністерства   внутрішніх  справ  України; відділи   дільничних  інспекторів  

міліції  головних управлінь  МВС  України в Автономній Республіці Крим, 

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

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

інспекторів  міліції міських,   районних  органів  внутрішніх  справ  (далі - 

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

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

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

дільничні  інспектори міліції та їх помічники, які перебувають на відповідних 

штатних посадах та мають спеціальні звання.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції 

здійснюється значною кількістю нормативних актів, які відрізняються один від 

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

які регулюють діяльність дільничних інспекторів міліції, відіграє Закон України 

―Про міліцію‖. 

Основна кількість правових норм, які регулюють діяльність дільничних 

інспекторів міліції, міститься у відомчих нормативних актах МВС. Насамперед 

у Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 11.11.2010 

року № 550. 

 

Виходячи із змісту завдань діяльності дільничних інспекторів міліції 

службу ДІМ в цілому можна визначити як основний підрозділ  міліції 
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громадської безпеки, що в межах своєї компетенції, забезпечує охорону 

громадського порядку та боротьбу зі злочинністю в межах адміністративних 

дільниць.  

 

До складу служби дільничних інспекторів міліції входять: управління  

дільничних інспекторів міліції Департаменту профілактики правопорушень 

Міністерства   внутрішніх  справ  України; відділи   дільничних  інспекторів  

міліції  головних управлінь  МВС  України в Автономній Республіці Крим, 

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

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

інспекторів  міліції міських,   районних  органів  внутрішніх  справ  (далі - 

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

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

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

дільничні  інспектори міліції та їх помічники, які перебувають на відповідних 

штатних посадах та мають спеціальні звання.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

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

основними відомчими НПА. 

2. Скласти структуру районного відділу поліції за місцем проживання.  

3. Ознайомитися із офіційним сайтами МВС України та одного з 

територіальних управлінь МВС України. 

4. Назвати керівників ГУМВС України в Дніпропетровській області. 



 27 

  

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА  ПРОФІЛАКТИКА  

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

1. Поняття та зміст загальної профілактики правопорушень в 

діяльності поліції превентивної діяльності………………………………………29 

2. Методи одержання даних поліції превентивної діяльності про 

причини та умови, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень. 

3. Взаємодія поліції превентивної діяльності з державними та 

громадськими організаціями щодо усунення загальних причин та умов, що 

сприяють вчиненню адміністративних правопорушень. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Підручники  

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива 

частина: навч. посіб. / 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 органів внутрішніх справ: 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. 
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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 органів внутрішніх справ 

(Загальна частина). Підручник //Авт. колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, 

В.І. Олефір – керівники).– К.: КНТ. 2008. –816 с. 
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(заг.ред.). — К. : КНТ, 2008. — 263с. 
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і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 

2003 р.// Голос України.–2003.–29 липня – № 139. 
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їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

56. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

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

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

58. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

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

59. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з органі

зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 

84 

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

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

61. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

62. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

63. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

64. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

65. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

66. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

67. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

68. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

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

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

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

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

70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

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 ПОЛІЦІЇ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 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: 
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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 

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‖
29

, 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 

                                           
29

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

України. – 1995. –№ 34. – Ст. 266. 
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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 міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» основним завданням дільничного 

інспектора є проведення загальної та індивідуальної профілактичної 

роботи серед жителів адміністративної дільниці. Охорона громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується. 

 

 

2. Особливості організації проведення загальної та індивідуально-

профілактичної роботи дільничним інспектором на адміністративні 

дільниці. 
Профілактика правопорушень дільничним інспектором – це 

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

які сприяють учиненню правопорушень (як кримінальних, так і 

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

правопорушень, та застосування заходів, щодо виправлення таких осіб. 

Здійснюючи профілактику правопорушень дільничний інспектор 

займається профілактичною роботою. 

 

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

в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Загальна профілактична робота - комплекс заходів, спрямованих 
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на виявлення причин та умов, які призводять до скоєння правопорушень, 

їх усунення в межах своєї компетенції, проведення профілактично-

роз'яснювальної роботи серед громадян. 

 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Індивідуальна профілактична робота - комплекс заходів щодо 

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

перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, з метою  

попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень. 

 

 

Метою здійснення індивідуальної профілактичної роботи дільничним 

інспектором є - є недопущення вчинення правопорушень (кримінальних чи 

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

дусі поваги до закону, зміни їх антисоціальних поглядів. Індивідуальна 

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

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

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

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

щоб повернути її до нормального, суспільно вигідного способу життя.  

 

Види обліків, що ведуться дільничним інспектором при здійсненні 

індивідуально-профілактичної роботи. Загальний порядок постановки на 

профілактичних облік осіб 

Індивідуально-профілактична робота починається з виявлення і постановки 

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

поведінки, можна очікувати скоєння правопорушень. На цьому етапі 

визначається коло правопорушників, щодо яких є потреба у застосуванні 

профілактичного впливу. 

Особи, з якими дільничний інспектор проводить індивідуально-

профілактичну роботу визначені у Наказі МВС України № 550 від 

11.11.2010р. «Про затвердження Положення про службу дільничних 

інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

 

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

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів 

міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Дільничний інспектор ставить на профілактичний облік та у 

межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами 
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таких категорій: 

- звільненими з місць позбавлення волі, які відбували 

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

погашено у встановленому законом порядку; 

- засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо 

яких не пов'язано із позбавленням волі; 

- особами, яким було винесено офіційне застереження про 

неприпустимість учинення насильства в сім'ї; 

- особами, які страждають на тяжкі психічні розлади і  

перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я. 

 

Інспектор превентивної діяльності взаємодіє та надає допомогу іншим 

підрозділам і службам органів внутрішніх справ в організації та проведенні 

профілактичних заходів стосовно осіб, які перебувають в них на 

профілактичних обліках. Про таких осіб підрозділи та служби органів 

внутрішніх справ 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 органів внутрішніх справ. 

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

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

Інспектор превентивної діяльності припиняє профілактичний облік у разі: 

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

разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання до 

поліцейського відділку за територіальністю протягом п'яти днів надсилається 

відповідна інформація. 

2. У разі смерті підоблікової особи. 

3. Засудження підоблікової особи до позбавлення волі; 

4. Виправлення особи; 

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

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

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

покарання вони не вчинили нового злочину; 

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

протягом року з моменту вчинення останнього правопорушення не допустили 

повторних правопорушень; 

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

небезпечні, - після припинення диспансерного нагляду за такими особами. 

 

2. Методи одержання даних дільничним інспектором про причини та 

умови, які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній 

дільниці. 

 

Одержання даних дільничним інспектором про причини та умови, 

які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці 

може здійснюватися:  

 

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

дільниці, представниками органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими формуваннями.  

Наприклад: Інспектор превентивної діяльності 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. 
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2.2. шляхом установлення довірчих стосунків з громадянами, так і 

під час прийому громадян 

Наприклад:  Інспектор превентивної діяльності повинен мати довірчі 

стосунки з громадянами (активістами громади, старшими під’їздів, будинків 

тощо) і може отримувати інформацію: 

- про осіб, які схильні до вчинення правопорушень; 

- про осіб які допускають правопорушення в сім'ях,  

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

призначення лікаря; 

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

оточуючих. 

 

2.3. шляхом вивчення та узагальнення інформації, що міститься в 

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

обліки лікарів наркологів), матеріалах громадських формувань, скаргах 

громадян та повідомленнях посадових осіб.  

Наприклад: Інспектор превентивної діяльності 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: Інспектор превентивної діяльності 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: Інспектор превентивної діяльності не менше одного разу на 

місяць здійснює перевірку осіб, які перебувають на обліку дільничних 

інспекторів. 

 

2.5. Шляхом проведення поквартироного (подвірного) обходу. 

Наприклад: Інспектор превентивної діяльності, 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.  
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 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 органах внутрішніх справ 

(категорія).  

 1.8. Наявність в особистому користуванні вогнепальної (нарізної, 

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

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

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

 1.9. Наявність в особистому користуванні автомототранспорту (марка, 

модель, колір, номерний знак, місце стоянки).  

 2. З'ясовувати:  

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

на думку опитуваного, контролю з боку поліції.  

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

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

 2.3. Відомості про осіб, від яких можна очікувати вчинення 

правопорушень, з метою проведення з ними профілактичної роботи.  

 3. Вручити візитну картку.  

 3. Вручити пам'ятку з профілактики злочинів.  

 

2.6. Шляхом співпраці зі службами у справах дітей.  

Наприклад: Інспектор превентивної діяльності 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: 
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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 Інспектор превентивної діяльності має 

інформацію про наміри вчинення злочинів чи інших правопорушень. 

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

дільниці заяви і повідомлення громадян про злочини, що вчинені або 

готуються. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

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

діяльності дільничних офіцерів поліції по здійсненню індивідуально-

профілактичної роботи, визначено її особливість та по відношенню з іншими 

засобами та методами превентивної діяльності.   

 

ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПОЛІЦІЇ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТ З ОСОБАМИ ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯКІ ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ ЗА  УМИСНИЙ  

ЗЛОЧИН  І В ЯКИХ СУДИМІСТЬ НЕ ЗНЯТО АБО НЕ ПОГАШЕНО У 

ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 

 

Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання 

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

покладається на працівників органів внутрішніх справ. 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).  
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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 міліції 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 міліції 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 
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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: 

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 Інспектор превентивної діяльності 
організовує перевірку можливості його проживання за обраним ним місцем.  

З цією метою Інспектор превентивної діяльності відвідує адресу, 
зазначену в повідомленні, опитує всіх повнолітніх членів сім’ї про можливість 
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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) Інспектор превентивної діяльності 
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)). 

5. Перевірка прибуття до місця проживання. Проведення 
профілактичної бесіди. Після звільнення раніше судимої особи дільничним 
інспектором міліції 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) міліції та здійснююють першочергові заходи щодо 
морального виховання, поставлення на облік і заведення профсправи. 

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

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

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

 до журналу реєстрації підоблікових осіб; 

 до інтегрованих інформаційно-пошукових систем органів 

внутрішніх справ. 
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 міліції в електронному вигляді зберігаються 
відомості на підоблікових осіб, які проживають на території адміністративної 
дільниці (у вигляді списків). 

Справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів міліції. 
 
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 
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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). 

 

 

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; 
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 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; 

 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;     
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- 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 міліції. 

 

 
Форми взаємодії дільничних інспекторів міліції 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 міліції є 

вагомим засобом запобігання вчинені злочинів та правопорушень, особам які 

перебувають на обліках в органах внутрішніх справ. 

2. Служба дільничних інспекторів міліції є головним суб’єктом 

індивідуально-профілактичної діяльності серед підрозділів міліції громадської 

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

службі дільничних інспекторів міліції 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 

особисто або із залученням представників інших підрозділів міліції, 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 міліції 

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 

міліції з іншими підрозділами міліції 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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Указ Президента України від 28 березня 2008 р. // Офіційний вісник Президента 

України. – 2008.– № 8.– Ст.. 433 

54. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 

Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 

55. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 

їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

56. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

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

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

58. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

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

59. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з органі

зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 

84 

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

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

61. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

62. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

63. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

64. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

65. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

66. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

67. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

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

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

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

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

69. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

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

70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 
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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 діяльності поліції щодо попередження, 

припинення адміністративних правопорушень, а також оформлення матеріалів 

окремих адміністративних правопорушень, провадження за якими підвідомче 

Національній поліції. 

 
ВСТУП 

 

Поліція виконує широке коло завдань щодо забезпечення особистої 

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

правопорушень, охорони публічного порядку та безпеки. Переважна більшість 

зазначених завдань реалізується в процесі здійснення поліцією 

адміністративної діяльності, тобто під час застосування норм адміністративного 

законодавства.  

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

України «Про Національну поліцію» поліція наділена правом складати 

протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні 

стягнення на громадян, які вчинили правопорушення відповідно до норм 

КУпАП. Вказані адміністративно-юрисдикційні повноваження поліції 

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

адміністративні правопорушення. 

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

значне коло питань щодо протидії адміністративним правопорушенням. В цій 

лекції ми розглянемо питання, на які саме правопорушення поширюється 

компетенція поліції. 

І. ПОЛІЦЕЙСЬКІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Всі адміністративні правопорушення знаходяться в Особливій частині 

КУпАП в главах від 5 до 15-А.  
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В КУпАП більше ніж 400 різних правопорушень і лише реагування на 

частину з них входить до компетенції поліції. 

Можна виділити два види компетенції поліції щодо адміністративних 

правопорушень: 

1. Компетенція щодо складення протоколів про адміністративне 

правопорушення без права виносити постанови в таких справах; 

2. Компетенція як щодо складення протоколу, так і компетенція 

винесення постанови в таких справах. 

Можна назвати такі адміністративні правопорушення, на які 

поширюється компетенція Національної поліції «поліцейськими». До всього 

масиву «поліцейських» адміністративних правопорушень належить більше 100 

адміністративних правопорушень. 

В умовах діяльності поліції можна виокремити частину «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, ймовірність реагування на які, з боку поліції 

є доволі високою. 

Такими правопорушеннями є: 

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

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети 

збуту в невеликих розмірах 

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна 

Стаття 106-
2
. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного 

маку чи конопель 

Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, 

правил користування ременями безпеки або мотошоломами 

Стаття 121-
1
. Експлуатація водіями транспортних засобів, 

ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у 

реєстраційних документах 

Стаття 121-
2
. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні 

послуг з перевезення пасажирів 

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених 

обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання 

дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху 

Стаття 122-
2
. Невиконання водіями вимог про зупинку 

Стаття 122-
4
. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди 

Стаття 122-
5
. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і 

використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв 

Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, 

правил руху через залізничні переїзди 

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна 

Стаття 124-
1
. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та 

медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних 

засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України 
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Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має 

відповідних документів на право керування таким транспортним засобом 

або не пред'явила їх для перевірки 

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, 

велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і 

погоничами тварин 

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

що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху 

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами 

водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

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

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

керування транспортним засобом 

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, 

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

або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції 

Стаття 132-
1
. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та 

залізничними переїздами 

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 

споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних 

заходів щодо їх усунення 

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні 

автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони 

або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях 

місць провадження робіт 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами 

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

Стаття 173. Дрібне хуліганство 

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

припису або непроходження корекційної програми 

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для 

цього місцях або з порушенням установленого порядку 

Стаття 175-
1
. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

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

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

провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування 

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях 

Стаття 181-
1
. Заняття проституцією 

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-

правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи 

правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях 

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця 

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

чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України 

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду 

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

торгівлі та використання піротехнічних засобів 

 

У такий спосіб ми виділили 37 складів адміністративних правопорушень. 

Це означає, що поліцейський повинен розуміти механізм реагування на 

адміністративні правопорушення, що включає в себе: 

 Знання складів основних «поліцейських» адміністративних 

правопорушень 

 Знання обсягу власних повноважень при реагуванні на 

адміністративні правопорушення 

 Знання загальних засад провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

 Уміння проводити кваліфікацію адміністративних правопорушень 

 Уміння складати всі види процесуальних документів при здійсненні 

провадження в справах про адміністративні правопорушення 

 Уміння застосовувати заходи забезпечення провадження 

 Уміння проводити розгляд справ про адміністративні 

правопорушення 

 Уміння виносити постанови в справах про адміністративні 

правопорушення 

Половина із зазначених правопорушень є правопорушеннями в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху (статті 121 – 140).  

Інші правопорушення пов’язані із охороною громадського порядку, 

додержання правил благоустрою, тощо. 

 

ВИСНОВКИ З ДО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто загальну характеристику 

поліцейських адміністративні правопорушень. Виділено 37 складів 

адміністративних правопорушень щодо яких поліцейський повинен розуміти 
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механізм реагування на адміністративні правопорушення, що включає в 

себе:знання складів основних «поліцейських» адміністративних 

правопорушень; знання обсягу власних повноважень при реагуванні на 

адміністративні правопорушення; знання загальних засад провадження в 

справах про адміністративні правопорушення; уміння проводити кваліфікацію 

адміністративних правопорушень; уміння складати всі види процесуальних 

документів при здійсненні провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; уміння застосовувати заходи забезпечення провадження; 

уміння проводити розгляд справ про адміністративні правопорушення; уміння 

виносити постанови в справах про адміністративні правопорушення. 

 
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПРОВАДЖЕННЯ ЗА 

ЯКИМИ ВХОДИТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Складність застосування більшості «поліцейських» правопорушень 

обумовлена структурою самої норми КУпАП.  

Норма КУпАП встановлює відповідальність за порушення правил, які в 

самому КУпАП відсутні. 

Наприклад, відповідальність за куріння тютюнових виробів у 

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

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

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

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

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

переліку поліцейський не зможе скласти протокол про адміністративне 

правопорушення і, відповідно, притягти особу до адміністративної 

відповідальності.  

Для реагування на порушення правил дорожнього руху поліцейський 

повинен чітко знати ці правила, які було затверджено Постановою Кабінету 

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

руху». 

Особливість реагування на правопорушення, передбачені статтею 182 

КУпАП (Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого 

впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і 

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

встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких 

адміністративну відповідальність передбачено статтею 182 КУпАП.  

Важливо знати, що адміністративна відповідальність за правопорушення, 

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

за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

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

на адміністративне  правопорушення.  
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Певна складність полягає в тому, що ряд правопорушень передбачає за їх 

вчинення кримінальну або адміністративну відповідальність.  

Наведемо таку табличку, яка пояснює цю проблему 

 Стаття КУпАП Стаття Кримінального кодексу 

України 

1 Стаття 44. Незаконні 

виробництво, придбання, 

зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних 

засобів або психотропних 

речовин без мети збуту в 

невеликих розмірах 

Стаття 309. Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту 

2 Стаття 51. Дрібне 

викрадення чужого майна 

Дрібне викрадення чужого 

майна шляхом  крадіжки,  

шахрайства, привласнення чи 

розтрати 

Стаття 185. Крадіжка 

 Таємне викрадення чужого майна 

(крадіжка) 

 

3 Стаття 106-
2
. Незаконний 

посів або незаконне 

вирощування снотворного 

маку чи конопель 

Стаття 310. Посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель 

4 Стаття 173. Дрібне 

хуліганство 

Стаття 296. Хуліганство 

5 Стаття 185. Злісна непокора 

законному розпорядженню або 

вимозі працівника міліції, 

члена громадського 

формування з охорони 

громадського порядку і 

державного кордону, 

військовослужбовця 

Стаття 342. Опір представникові 

влади, працівникові правоохоронного 

органу, державному виконавцю, члену 

громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві, 

уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Наведені приклади із КУпАП та Кримінального кодексу України 

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

виникненні ситуацій, які потребують правильної кваліфікації того чи іншого 

діяння розуміти, за якими саме ознаками можна відрізнити адміністративне 

правопорушення і злочин. 

Наприклад, для визначення діяння адміністративним правопорушенням, 

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

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

такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а й знати правила переведення 

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

податкова соціальна пільга та прожитковий мінімум для працездатної особи. 
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При реагуванні на «поліцейські» правопорушення повинен адекватно 

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

що існують обставини, які виключають адміністративну відповідальність 

взагалі. Особа, яка діяла в стані:  

 крайньої необхідності,  

 необхідної оборони  

 неосудності,  

не підлягає адміністративній відповідальності. Але для цього необхідно 

знати, як саме КУпАП визначає відповідний стан. 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена 

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

небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, 

правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця 

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

заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода. 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена  

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

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

порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння 

посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони. 

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час 

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

могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної 

хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 

хворобливого стану. 

Поліцейський повинен знати і обставини, які обтяжують або 

пом’якшують відповідальність, про що вірно вказувати при складанні 

процесуальних документів. 

Поліцейський під час прийняття рішення по справі повинен знати 

особливості адміністративної відповідальності різних суб’єктів. Необхідно 

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

право приймати рішення самостійно і щодо цієї категорії суб’єктів 

адміністративної відповідальності рішення приймаються виключно судами. 

В разі вчинення адміністративного правопорушення особами, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, в тому числі військовослужбовцями, 

співробітниками Національної поліції, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби, існує загальне правило, що такі особи до 

адміністративної відповідальності не притягаються. Лише за деякі 

правопорушення вони несуть адміністративну відповідальність на загальних 

засадах. 

Реалізуючи свою компетенцію при фіксації «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, поліцейський повинен розуміти 

процесуальний механізм притягнення до відповідальності.  
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Необхідно знати всі види заходів забезпечення провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. 

У  випадках,  прямо  передбачених  законами  України, з метою: 

 припинення  адміністративних  правопорушень,  коли  вичерпано 

інші заходи   впливу,    

 встановлення  особи,   

 складення  протоколу  про адміністративне  правопорушення у разі 

неможливості складення його на  місці  вчинення  правопорушення,  

якщо  складення  протоколу є обов'язковим,   

 забезпечення  своєчасного  і  правильного  розгляду справ та  

виконання  постанов  по  справах про адміністративні 

правопорушення  

допускаються: 

 адміністративне  затримання  особи,  

 особистий  огляд,   

 огляд  речей і  

 вилучення речей та документів, у тому числі  посвідчення водія, 

ліцензійної картки на транспортний засіб,  

 тимчасове  затримання  транспортного засобу,  

 відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,   

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

також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції.  

Порядок  адміністративного  затримання,  особистого   огляду, огляду  

речей  і  вилучення  речей  та  документів,  у  тому числі посвідчення  водія,  

ліцензійної  картки  на  транспортний  засіб, тимчасове  затримання  

транспортного  засобу, відсторонення водіїв від  керування  транспортними  

засобами,  річковими  і маломірними суднами  та  огляд  на  стан  алкогольного, 

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

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

цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.  

Поліцейський повинен розуміти, що його сучасна діяльність базується на 

засадничих принципах, які визначаються Законом України «Про національну 

поліцію»: 

 верховенства права 

 дотримання прав і свобод людини 

 законності 

 відкритості та прозорості  

 політичної нейтральності 

 взаємодії з населенням на засадах партнерства 

 безперервності 

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

яку здійснює поліцейський. 
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Реагування на «поліцейські» адміністративні правопорушення не означає, 

що результатом її діяльності є покарання особи, накладення адміністративного 

стягнення.  

Поліцейський має право звільнити особу від адміністративної 

відповідальності у 2-х випадках. 

1-й випадок: Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім 

посадової особи, звільняється від адміністративної відповідальності з 

передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового 

колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи 

правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. 

2-й випадок: При малозначності вчиненого адміністративного 

правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, 

може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись 

усним зауваженням. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули особливості реагування 

поліцейського на адміністративні правопорушення, провадження за якими 

входить до компетенції національної поліції, виділено склади правопорушень, 

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

кримінальних правопорушень.  

Реалізуючи свою компетенцію при фіксації «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, поліцейський повинен розуміти 

процесуальний механізм притягнення до відповідальності.  

 
ІІІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

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

178, 185 КУпАП)  
 

Стаття 44 КУпАП встановлює відповідальність за незаконні 

виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних 

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважений 

розглядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповнолітніх  

(ст.13) 

Відповід

альність 

військо-

вослужб

овців  

(ст.15) 

ч.1 незаконні : виробництво, 

придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або 

психотропних речовин без 

мети збуту в невеликих 

розмірах 

штраф від  

25-ти до 50-ти 

н.м.д.г.  

або  

громадські роботи 

на строк від 20-ти 

до 60-ти годин,  

або 

адміністративний 

арешт на строк до 

15-ти діб 

 

районні, районні у 

місті, міські чи 

міськрайонні суди 

(судді)  

 

протя-

гом доби 

на загальних  

підставах 

за 

дисциплі

нар-ним 

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

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

адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею. 

 

При кваліфікації правопорушення за статтею 44 КУпАП поліцейським 

слід враховувати наявність частини 2 статті, яка звільняє від адміністративної 

відповідальності особу, що добровільно здала наркотичні засоби або 

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

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

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

речовини або застосування поліцейськими примусу. 

Загалом, адміністративне правопорушення за статтею 44 КУпАП 

посягає на суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів і 

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

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

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

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

863-XIV); 

- «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 

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

наркотичні засоби , включені до Переліку речовини природного чи 

синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку 

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

- включені до Переліку речовини природного чи синтетичного 

походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан 

залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на 

центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або 

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

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

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

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

власність) та здійснення інших операцій із психотропними речовинами та 

наркотичними засобами регулюються відповідними статтями Закону 

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

аналогів і прекурсорів». Громадяни мають право придбавати наркотичні 

засоби або психотропні речовини, включені до нормативно затвердженого 

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

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

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

психотропних речовин за допомогою пошти, багажем, якою-небудь 

людиною, іншим шляхом. В Україні пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів у поштових (у тому числі 

міжнародних) відправленнях забороняється (ст. 12 Закону України «Про 

обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів»). 

Зазначені дії, що становлять об’єктивну сторону правопорушення, 

тягнуть за собою відповідальність у випадку, коли вони здійснюються 

незаконно, тобто з порушенням вимог, встановлених законодавством.  

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

встановлення поліцейськими, які складатимуть протокол, двох обставин : 

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

2) розмір наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Окремою приміткою до статті законодавець зауважує, що невеликий 

розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

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

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу 

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

їх незаконному обігу (тобто Міністерством охорони здоров’я України 

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

267). 

Для інформації!  

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

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

Список особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та 

Список особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.  

Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби 

з незаконним обігом наркотичних засобів та з урахуванням існуючої 

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

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

наркотиками ООН.  

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

прикладу, сьогодні серед споживачів наркотичних засобів набув популярності 

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

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

піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою 

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

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

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

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

речовин (до 0,1 г).  

Щодо психотропних речовин, що найбільш розповсюджені серед 

споживачів, амфетамін (невеликий розмір становить до 0,15 г; барбітал до 5 г, 
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глютетимід до 2,5; діазепамдо 0,1; медазепам до 0,2; метамфетамін до 0,15; 

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

невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, 

затверджені наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 (в ред. 19.06.2015 р.). 

Отже, предметом вчинення адміністративного правопорушення за 

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

сьогодні знаходяться в Україні в незаконному обігу. Якщо вага визначеної 

добової дози становить показник, що відповідає в таблиці великим та 

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

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

Кримінального кодексу України).  

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

16 років. 

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

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

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

це правопорушення наближається до злочину, застосовується 

адміністративний арешт. 

Поліцейським під час виявлення та документування правопорушення 

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

України «Про Національну поліцію». 

Якщо в особи є наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або 

заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен 

дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо, поліція може 

застосовувати такі превентивні заходи, як : 

 перевірку документів особи, під час якої поліцейський має право 

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

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

Закону) : 

 опитування особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона 

володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень. 

При цьому, для опитування поліцейський може запросити особу до 

поліцейського приміщення (ст. 33 Закону); 

 зупиняти осіб та/або здійснювати поверхневу перевірку шляхом 

здійснення поліцейським візуального огляду особи, проведенням по поверхні 

вбрання особи рукою (здійснюється поліцейським відповідної статі (у 

невідкладних випадках - будь-яким поліцейським лише з використанням 

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

Закону),  

 поверхневу перевірку речі або транспортного засобу шляхом візуального 

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

багажника транспортного засобу (має право вимагати відкрити кришку 

багажника та/або двері салону).  
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Увага! Для застосування превентивних заходів поліцейським має 

існувати достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої 

заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої 

особи або інших осіб. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного 

засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих 

речей чи транспортного засобу. 

При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів 

правопорушення поліцейський доповідає оперативному черговому та 

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

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

процесуального кодексу України. 

Щодо підстав та порядку адміністративного затримання, то стаття 

37 Закону про обмеження пересування особи чи транспортного засобу або 

фактичного володіння річчю, уповноважує поліцію затримувати особу на 

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

Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, із негайним повідомленням відповідального 

поліцейського в підрозділі поліції за допомогою технічних засобів про кожне 

застосування поліцейського заходу. 

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

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

проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених 

наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження застосовувати 

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

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

проводити особистий огляд, огляд речей та їх вилучення. 

 

При проведенні особистого огляду поліцейському слід звернути увагу на 

стан та поведінку особи. Про факти немедичного вживання наркотичних 

засобів, психотропних речовин свідчать два типових варіантах стану 

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

емоційна загальмованість, труднощі при спілкуванні, нерозбірливість мови, 

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

випадку спостерігається збудження нервової системи, яке проявляється в 

розмашистих, погано координованих рухах, надмірній активності, 

метушливості, відсутності концентрації уваги, прискоренні мови, надмірною 

веселістю та смішливістю, раптовим безпричинним сміхом. Фізіологічними 

проявами наркотичного сп'яніння є частота пульсу (надмірне уповільнення 

або прискорення), блідість або почервоніння шкірних покровів, посилене 

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

стають каламутними, білки червоніють, гарячково блищать, зіниці неприродно 

збільшуються.  

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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При огляді речей слід звернути увагу на батарейки кишенькового ліхтаря, 

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

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

при перенесенні або транспортування наркотичних засобів. 

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

таблетовані, порошкоподібні, мазеподібних, рідкі невідомі речовини; упаковки 

з невідомими речовинами; залишені в кишенях і на поверхні одягу частки 

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

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

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

правопорушення. 

По загальних правилах, наркотичні засоби, психотропні речовини 

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

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

адміністративних процесуальних документах. 

В протоколі про особистий огляд, огляд речей, окрім загальних 

відомостей, зазначається стан особи, підданої особистому огляду, 

ідентифікаційні ознаки знайдених речовин, вид і кількість). 

У протоколі вилучення наркотичних засобів та психотропних 

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

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

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

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

час вилучення.  

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

наркотичний засіб або психотропну речовину без призначення лікаря, 

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

Вилучена речовина для дослідження направляється в експертно-

криміналістичний підрозділ. Матеріали адміністративної справи направляються 

в суд для розгляду.  

 

Стаття 51 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за 

дрібне викрадення чужого майна. 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноваже-

ний роз-

глядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповно-

літніх  

(ст.13) 

Відпові-

дальність 

військо-

вослужбов-

ців  

(ст.15) 

ч.1 дрібне викрадення чужого 

майна шляхом крадіжки, 

шахрайства, привласнення 

чи розтрати 

штраф від 10 до 

30  н.м.д.г.  

або  

виправні роботи 

на строк до 1 міся-

ця з відрахуванням 

20% заробітку,  

або адмі-

ністративний арешт 

районні, 

районні у 

місті, міські 

чи 

міськрайонні 

суди (судді)  

 

протягом 5 

днів 

 

на загальних 

підста-вах 

за дисцип-

ліннарним 

статутом 
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на строк від 5 до 10 

діб 

Ч.2 Повторне протягом року 

вчинення дрібне 

викрадення чужого майна, 

за яке особу вже було 

піддано адміністративному 

стягненню 

штраф від  

30 до 50 н.м.д.г. 

або 

виправні роботи 

на строк від 1 до 

3-х місяців з 

відрахуванням 

20 % заробітку, 

або адміністратив-

ний арешт на 

строк від 10 до 

15 діб 

Об’єктом адміністративного правопорушення за ст.51 КУпАП є 

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

України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись 

своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 

власності. За суб'єктом носія права власності чинне законодавство 

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

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

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

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

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

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

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

полягатимуть у встановленні поліцейськими : 

 предмету правопорушення; 

 способу вчинення правопорушення.  

 

Предметом адміністративного правопорушення за ст.51 КУпАП є чуже 

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

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яке не перебуває у власності 

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

такого майна належить і майно власників майна колективних 

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

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

товариств;  

Увага! Не може визнаватися предметом адміністративного 

правопорушення проти власності майно, яке нажите подружжям за час 

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

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

(фермерське) господарство, якщо інше не передбачено письмовою угодою 

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

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

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

індивідуального користування, за винятком коштовностей і предметів 

розкоші) є власністю кожного з них, отже неправомірне заволодіння ним 
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одним із членів подружжя утворює склад відповідного адміністративного 

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

кримінального законодавства за вчинення правопорушень містять 

посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх 

застосування використовується сума у розмірі 17 грн. Якщо норми 

адміністративного та кримінального законодавства посилаються на 

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

встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 6.1.1 

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

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

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

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

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

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

майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 

довірою); 3) привласнення; 4) розтрати.  

Таємним визнається таке викрадення, здійснюючи яке винна особа 

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

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

під охороною яких воно перебуває, очевидців тощо); 

  у присутності потерпілого або інших осіб (наприклад, ці особи 

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

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

  у присутності потерпілого або інших осіб, але непомітно для 

них (наприклад, кишенькова крадіжка); 

 у випадку, коли воно вчинюється у присутності потерпілого чи 

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

малолітство, психічне захворювання тощо) не усвідомлюють факту 

протиправного вилучення майна: не можуть правильно оцінити і 

зрозуміти зміст, характер і значення дій винного; 

 вилучення чужого майна особою, яка не була наділена певною 

правомочністю щодо викраденого майна, а за родом своєї діяльності лише 

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

охорони та ін.). 

Загалом, викрадення чужого майна може вчинятися декількома 

способами.  

Шахрайством законодавець визнає заволодіння майном або придбання 

права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті 

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

охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на 

майно винній особі. 
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Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні 

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

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

користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний 

починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, 

поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне 

становище. 
Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, 

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

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

В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб 

шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, 

позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних 

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

років. 
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується прямим 

умислом і корисливою метою. 

 

Особливості документування правопорушення. 

Оскільки статистика показує, що з усіх оформлених правоохоронцями 

матеріалах по дрібному викраденню, 90 відсотків становить крадіжки з 

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

поліції  

- складається адміністративний протокол,  

- протокол про адміністративне затримання особи, до якого долучається 

рапорт про адміністративне затримання; 

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

Конституції України, статтею 268 КУпАП; 

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

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

- відбирається пояснення в охоронця супермаркету; свідків; 

- в якості доказів вилучаються пляшки горілки, відеозапис крадіжки, 

якщо такий здійснювався; 

- оформлені матеріали формуються в адміністративну справу і з 

вилученими доказами передаються супровідним листом в суд для розгляду. 

Cтаття 173 встановлює адміністративну відповідальність за дрібне 

хуліганство 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважени

й розглядати 

справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповнолітн

іх  

(ст.13) 

Відповідаль

ність 

військо-

вослужбовц

ів  

(ст.15) 
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Одна 

частина 

Дрібне хуліганство, тобто 

нецензурна лайка в 

громадських місцях, 

образливе чіпляння до 

громадян та інші подібні 

дії, що порушують 

громадський порядок і 

спокій громадян 

штраф від  

3 до 7 н.м.д.г.  

або  

громадські 

роботи на 

строк від 40-

ти до 60-ти 

годин,  

або  

виправні 

роботи на 

строк від 1 до 

2 місяців 

або 

адміністратив

ний арешт на 

строк до 15-ти 

діб 

 

районні, 

районні у 

місті, міські чи 

міськрайонні 

суди (судді)  

 

протя-

гом 

 доби 

На 

загальних 

підставах 

за 

дисциплін-

нарним 

статутом 

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

громадського порядку.  

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

гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. 

Відповідно до наказу МВС України від 11.11.2010 № 550, визначаємо 

громадський порядок як систему суспільних відносин, які складаються і 

розвиваються в громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, 

спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, 

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

честі, людської гідності та громадської моралі. 

Об'єктивна сторона правопорушення передбачає діяння, що порушують 

громадський порядок : 

- нецензурну лайку в громадських місцях, під якою необхідно 

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

відносин, непристойні висловлювання, один із найогидніших різновидів 

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

якщо нецензурна лайка спрямовується на неї безпосередньо, так і до 

громадськості в цілому; 

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

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

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

Проявами образливого чіпляння може бути хапання за одяг, насильницьке 

утримання за руки, демонстративне зривання головного убору, вимога дати 

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

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

характерним є ігнорування волі та моралі громадськості, прояви цинічного 

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

громадян : законодавець, враховуючи розмаїття проявів неповаги до особи та 

суспільства, залишив можливість правоохоронцям кваліфікувати подібні дії, 

яких об’єднує наслідок – порушення громадського порядку. Конкретними 

проявами таких діянь є насильницьке вторгнення в громадські місця всупереч 

забороні певних осіб, які слідкують за порядком; безпідставне порушення 

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

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

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

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

місці в оголеному вигляді; самовільна без потреби зупинка комунального 

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

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

супроводжується ображанням громадян та проявленням неповаги до них; 

знищення або пошкодження з хуліганських мотивів якого-небудь майна у 

незначних розмірах тощо. 

Оскільки громадський порядок становить систему суспільних відносин, 

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

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

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

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

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

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

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

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

Стаття 13 Закону деталізує види громадських місць, в яких забороняється 

вчиняти правопорушення:  

1) у ліфтах і таксофонах; 

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

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;  

4) на дитячих майданчиках;  

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

споруд та закладів фізичної культури і спорту;  

6) у під’їздах житлових будинків;  

7) у підземних переходах;  

8) у транспорті загального користування, що використовується для 

перевезення пасажирів;  

9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;  

10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;  

11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ;  

12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних 

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

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

розміщення громадян;  

14) в аеропортах та на вокзалах. 

 

При кваліфікації дрібного хуліганства слід відокремлювати 

адміністративне правопорушення від кримінального, яке відповідно до статті 

296 Кримінального кодексу України, передбачає відповідальність за 

хуліганство. Хуліганство як злочин кваліфікуються дії, які грубо порушують 

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

супроводжується особливою зухвалістю(заподіяння шкоди здоров'ю, знищення 

майна) чи винятковим цинізмом (грубе зневажанням правилами суспільної 

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

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

самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим 

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

очевидною і безсумнівною для всіх. Додатковим об'єктом кримінального 

правопорушення може виступати здоров'я особи, авторитет органів державної 

влади, громадська безпека. У випадках, якщо хуліганство супроводжується 

тяжкими злочинами проти здоров'я людини, кваліфікуються за сукупністю 

злочинів, наприклад, хуліганство і умисне нанесення тяжких тілесних 

ушкоджень (ст.ст. 269 і 121 КК). 

Дрібне хуліганство як адміністративне правопорушення не має 

характеру грубого порушення громадського порядку, яке причинило суттєву 

шкоду суспільним відносинам, правовим та законним інтересам громадян. 

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

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

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

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

самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого 

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

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

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

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

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини 

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

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

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

дрібного хуліганства є також мотив задоволення індивідуальних потреб 

самоствердження шляхом ігнорування гідності інших людей.  

Суб'єктом правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 

років. 

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

України «Про Національну поліцію» завдань вживати заходів для забезпечення 

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

публічних місцях.  

Особливості документування дрібного хуліганства за ст.. 173 КУпАП 

полягатимуть : 

- в обов’язковій деталізації протиправних дій, що порушили 

громадський порядок, у фабулі протоколу про адміністративне 

правопорушення; 

- в зазначенні місці вчинення протиправного діяння, яке має бути 

громадським; 

-  встановлення мотиву хуліганських дія, який має бути 

відображений у змісті пояснення особи правопорушника; 

- визначенні подальшого наміру хулігана порушувати громадський 

порядок, зневажаючи вимоги поліції припинити правопорушення, що є 

важливим для підстав застосування поліцейських заходів.  

Якщо хуліганськими діями правопорушника заподіяно майнову шкоду 

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

вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування 

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

шкоду заподіяно неповнолітнім. 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має 

самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього 

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

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного 

судочинства. 

Документуючи адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП, 

поліцейськими зазвичай застосовуються дія або комплекс дій превентивного 

або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та 

застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень ( див. поліцейські заходи ст.29 

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

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

 

Стаття 175-1 КУпАП встановлює відповідальність за куріння 

тютюнових виробів у заборонених місцях 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна 

сторона 

(протиправне 

діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що уповноважений 

розглядати справу (ст.ст.118-

222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповнолітн

іх  

(ст.13) 

Відповідаль

ність 

військо-

вослужбовц

ів  

(ст.15) 
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Ч. 1 Куріння 

тютюнових 

виробів у місцях, 

де це заборонено 

законом, а також в 

інших місцях, 

визначених 

рішенням 

відповідної 

сільської, 

селищної, міської 

ради 

Накладен-

ня штраф 

від  

3 до 10 

н.м.д.г.  

 

Адміністративні комісії при 

виконавчих органах міських, 

сільських, селищних рад 

(порушення, вчинені у 

місцях, заборонених 

рішенням відповідної 

сільської, селищної, міської  

ради); 

посадові особи, уповноважені на 

на те виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських 

рад (порушення, вчинені у у 

місцях, заборонених рішенням 

відповідної сільської, селищної, 

міської ради); 

від імені органів внутрішніх 

справ (Національної поліції)  

начальники або заступники 

начальників органів 

внутрішніх справ на 

транспорті, інших органів 

внутрішніх справ, 

прирівнених до районних, 

міських, районних у містах 

відділів (управлінь) відділень 

Національної поліції 

уповноважені працівники 

підрозділів Національної 

поліції, які мають спеціальні 

звання 

(за винятком порушень, 

вчинених у місцях, 

заборонених рішенням 

відповідної сільської, 

селищної, міської ради) 

протя-

гом 

 15 днів 

Заходи 

впливу за 

ст. 24-1 

За 

дисциплін-

нарним 

статутом 

Ч. 2 Повторне 

протягом року 

вчинення 

порушення, 

передбаченого 

ч. 1 цієї статті, за 

яке особу вже 

було піддано 

адміністративному 

стягненню. 

Накладен-

ня штраф 

від  

10 до 20 

н.м.д.г.  

 

 

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони 

здоров'я, забезпечення пожежної безпеки та громадського порядку. 

 Безпосереднім об’єктом правопорушення є норми законодавства (Закону 

України «Про заходи Щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

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

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

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

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

внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених 

курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.  

 

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

1 КУпАП, вимагає при кваліфікації визначити спосіб вчинення 

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

куріння. 

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та 

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

населення» від 22.09.2005 № 2899-IV : 

курінням тютюнових виробів визначено дії, що призводять до згорання 

тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який 

виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;  

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

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

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

замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; 

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

громадські місця, за винятком спеціально для цього відведених місць. 

Під робочим місцем необхідно розуміти місце постійного або 

тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності. Для 

кваліфікації правопорушення немає значення, на якому робочому місці 

знаходить правопорушник : постійному робочому місці, - на якому працівник 

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

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

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

безперервно). 

 Якщо робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним 

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

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

знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування 

працівників. (див. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих 

місць за умовами праці, затверджені наказом Міністерства праці від 01.09.1992 

р. № 41). 

Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, 

окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, 

обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення 

тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування 

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

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

обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.  

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

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

поширювався на цю територію. 

Поліцейські, які уповноважені документувати адміністративне 

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

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

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

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

вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської ради.  

Відповідно до цього, адміністративні комісії та виконкоми міських, 

селищних та сільських рад складатимуть протоколи та розглядатимуть справи 

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

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

рішеннях зазначаються загальні види громадських місць, визначених 

Статтею 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення 

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

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

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

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

території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної 

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

8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення 

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

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

державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних 

установ; 12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних 

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

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

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

конкретної адреси. Таким чином, виникає питання щодо розподілу 

повноважень адміністративних комісій, виконкомів сільських, селищних, 

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

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини 

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

незнанні вимог рішення міської, селищної та сільської ради про визначення 

заборонених для куріння місць. 

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

 

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

попередження за вчинення адміністративного правопорушення. Санкція статті 

не передбачає такого виду адміністративного стягнення як попередження. 

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

вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, 

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

яких є попередження. 

 

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

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

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

правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу 

тяжких особистих чи сімейних обставин, вчинення правопорушення 

неповнолітнім; вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка 

має дитину віком до одного року). 

По-друге, можливість звільнення від адміністративної 

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

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

більшості випадків, осіб, що притягувалася до адміністративної 

відповідальності, було звільнено від адміністративної відповідальності на 

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

що при визначені малозначності адміністративними комісіями виконкомами 

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

шкідливість вчиненого, наявність збитків завданих державі, суспільним 

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

враховувались такі пом’якшуючі обставини як щире каяття. Обтяжуючі 

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

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

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

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

неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб. 

Для інформації! Особи, які здійснюють торгівельну діяльність із 

порушенням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення 

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

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

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення».  

Стаття 178 передбачає адміністративну відповідальність за розпивання 

пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом 

місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді 
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Орган, що 

уповноважений 

розглядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 
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розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 
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Ч. 1 Розпивання пива (крім без- 

алкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв  

на вулицях,  

у закритих спортивних 

спорудах, у скверах, парках,  

у всіх видах громадського 

транспорту (включаючи 

транспорт міжнародного 

сполучення) та в інших 

заборонених законом місцях, 

крім підприємств торгівлі і 

громадського харчування, в 

яких продаж пива, 

алкогольних, слабоал-

когольних напоїв на розлив 

дозволена відповідним органом 

місцевого самоврядування,  

 

або поява в громадських місцях 

у п'яному вигляді, що ображає 

людську гідність і громадську 

мораль 

Накладен-ня 

штрафу від 1 

до 5 н.м.д.г.  

 

Від імені органів 

внутрішніх справ 

(Національної поліції) 

 начальники або 

заступники начальників 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

внутрішніх справ; 

  начальники або 

заступники начальників 

органів внутрішніх 

справ на транспорті, 

інших органів 

внутрішніх справ, 

прирівнених до 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

відділень Національної 

поліції, 

 уповноважені полі-

цейські підрозділів 

Національної поліції;  

 уповноважені 

працівники підрозділів 

Національної поліції, які 

мають спеціальні 

звання.  

 

Протя-

гом 

доби 

Заходи 

впливу за 

ст.. 24-1  

За 

дис

цип

лін-

нар

ним 

стат

уто

м 

Ч.2 Ті самі дії, вчинені повторно 

протягом року після 

застосування заходів 

адміністративного стягнення 

Накладен-ня 

штрафу від 3 

до 7 н.м.д.г.  

 

Від імені органів 

внутрішніх справ 

(Національної поліції) 

 начальники або 

заступники начальників 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

внутрішніх справ; 

  начальники або 

заступники начальників 

органів внутрішніх 

справ на транспорті, 

інших органів 

внутрішніх справ, 

прирівнених до 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

відділень Національної 

поліції, 

 уповноважені полі-

цейські підрозділів 

Національної поліції;  

 уповноважені 

працівники підрозділів 

Національної поліції, які 

мають спеціальні 

звання.  

 

Протя-

гом 

доби 

Заходи 

впливу за 

ст.. 24-1  

За 

дис

цип

лін-

нар

ним 

стат

уто

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

вчинені особою, яка двічі 

протягом року піддавалась 

адміністративному стягненню 

за розпивання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях 

або появу в громадських 

місцях у п'яному вигляді 

 

Накладення 

штрафу від 6 

до 8 н.м.д.г. 

або 

громадські 

роботи на 

строк від 20 

до 30 годин,  

або  

виправні 

роботи на 

строк від 1 

до 2місяців з 

відрахуван-

ням 

20% заробіт-

ку, або 

адміністрати

вний арешт 

на строк до 

15 діб 

 

Судді районних,  

районних  у місті,  

міських чи 

міськрайонних судів   

 

Протягом 

доби 

Заходи 

впливу за 

ст. 24-1  

За 

дис

цип

лін-

нар

ним 

стат

уто

м 

 

Об'єктивна сторона правопорушення містить два склади протиправного 

діяння :  

 розпиванні алкогольних напоїв у громадських місцях; 

 поява в громадських місцях у п'яному вигляді.  

Розглянемо особливості їх кваліфікації. 

Об'єктивна сторона «розпивання алкогольних напоїв у громадських 

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

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

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

Вживання  одеколонів, лосьйонів, політури та інших одурманюючих рідин на 

спиртовій основі також становлять предмет вчинення правопорушення, тому 

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

Відповідно до Закону  України "Про державне регулювання виробництва 

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

тютюнових  виробів":  

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

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових 

виробів  
 Забороняється споживання  пива (крім    безалкогольного), алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв:   

1) у закладах охорони здоров'я;       

2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;       

3) у громадському    транспорті    (включаючи    транспорт міжнародного 

сполучення),  на  зупинках  транспорту,  у  підземних переходах; 

4) у закладах культури; 

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

6) у ліфтах і таксофонах;   

7) на дитячих майданчиках;      

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

9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ.  

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

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

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

під час бродіння сусла пивними дріжджами охмеленого. Безалкогольним 

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

який виходить шляхом діалізу або переривання бродіння, або виробництва 

пивного сусла з пониженим вмістом речовин у початковому суслі. 

Слабоалкогольними напоями вважаються лікеро-горілчані напої 

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

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

використанням інгридієнтів, напівфабрикатів та консерванта, насичений чи 

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

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

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

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

висока концентрація алкоголю в організмі. В Україні ринок слабоалкогольних 

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

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

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

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

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

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

транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, 

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

алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним 

органом місцевого самоврядування.  

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

обов'язковим, що найбільше оспорюється правопорушником під час складання 

протоколу, оскільки для складу правопорушення достатньо одного факту їх 

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

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

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

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

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

(розливання спиртного напою в стакани, відкупорка пляшок, розкладання 

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

Іншим видом дій, які утворюють об'єктивну сторону цього 

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

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

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

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

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

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

повністю чи значною мірою втратила орієнтування (безцільно стоїть чи 

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

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

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

принижує людську гідність, викликає негативну реакцію з боку оточуючих. 

Внаслідок попрання громадської моралі, яка є складовою громадського 

порядку, настає правовий наслідок такої поведінки - притягнення відповідної 

особи до адміністративної відповідальності. 

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

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

вчинили зазначене адміністративне правопорушення, застосовуються заходи 

впливу, передбачені ст. 24
1 
КУпАП. 

Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до 

наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого 

умислу. При цьому для притягнення до адміністративної відповідальності 

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

провині порушник має достатньо чітке уявлення про антигромадський, 

аморальний характер своєї поведінки, про можливі для нього негативні 

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

Слід зазначити, що і розпиття спиртних напоїв у заборонених законом 

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

найбільш поширених порушень громадського порядку, які документують 

уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції. 

Уповноважені працівники підрозділів Національної поліції за ч. 1, 2 

ст. 178 КУпАП : 

- виносять постанову про притягнення до адміністративної 

відповідальності за частинами 1 та 2 ст. 178 КУпАП; 

- складають протокол про адміністративне правопорушення у разі, якщо 

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

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

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

затримання до 3 годин з оформленням протоколу про адміністративне 

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

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

застосування фізичної сили чи спеціальних засобів до затриманої особи; 

- проставляють відмітки в протоколах про адміністративне 

правопорушення та адміністративне затримання щодо проведення особистого 

огляд, огляду речей та їх вилучення; 

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

- протягом доби розглядають справу та  

Увага! При складанні протоколу про адміністративне правопорушення 

слід враховувати, що :  
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 не підлягає притягненню до адміністративної відповідальності 

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

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

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

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

напоїв в громадських місцях;  

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

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

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

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

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

ображати людську гідність та громадську мораль.  

У разі неможливості припинити правопорушення на місці вчинення, 

встановити особу правопорушника та скласти протокол, а також якщо  

правопорушник оспорює протиправність свого діяння та складені процесуальні 

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

порядку ст. 259 КУпАП. 

Розвиток ситуації залежить від дій співробітників правоохоронних 

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

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

просто попередити або оштрафувати, належить виключно до компетенції 

органів міліції. При цьому враховуються характер правопорушення, ступінь 

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

обтяжують відповідальність. 

Якщо ч. 2 ст. 178 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність 

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

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

притягується особа за системність вчинення правопорушення : яка двічі 

протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

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

Поліцейськими готуються матеріали адміністративної справи, яка супровідною 

надсилається в суд. 

У разі розпивання спиртних напоїв неповнолітньої особи разом із 

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

адміністративну відповідальність за доведення неповнолітнього до стану 

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

особами. Таким чином, щодо повнолітньої особи поліцейському важлива 

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

щодо неповнолітнього необхідно встановити стан алкогольного сп’яніння. 

Доведення до стану сп’яніння означає спонукання (шляхом особистого 

прикладу) або психічного чи фізичного примусу неповнолітнього, якому не 

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

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

відповідальність за такі дії настає за наявності будь-якого, навіть легкого 
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ступеня сп'яніння неповнолітнього. Проте, якщо неповнолітній систематично 

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

відповідальності. Якщо неповнолітній перебуває в службовій залежності від 

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

відповідальність. 

Суб’єкт адміністративного проступку – батьки неповнолітнього, особи, 

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

віку (спеціальний суб’єкт). 

Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до 

наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого 

умислу. 

Справи про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП 

розглядаються адміністративними комісії при виконавчих органах  міських  рад 

та виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, крім справ щодо батьків неповнолітніх  

або  осіб,  які  їх  замінюють, що розглядаються судом. 

 

У разі виявлення особи, яка перебуває в безпорадному стані внаслідок 

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

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

Національну поліцію» застосовуються превентивні поліцейські заходи, що 

передбачатимуть поверхневий огляд особи та здійснення поліцейського 

піклування. 

Стаття 185 передбачає адміністративну відповідальність за злісну 

непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця 

Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважений 

розглядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові

-

дальніс

ть 

неповн

олітніх  

(ст.13) 

Відповіда

ль-ність 

військово-

службовці

в  

(ст.15) 



 86 

Одна 

частина 
Злісна непокора 

законному 

розпорядженню або 

вимозі працівника міліції 

при виконанні ним 

службових обов'язків, а 

також вчинення таких же 

дій щодо члена 

громадського формування 

з охорони громадського 

порядку і державного 

кордону або 

військовослужбовця у 

зв'язку з їх участю в 

охороні громадського 

порядку 

накладення 

штрафу від 8 до 

15 н.м.д.г.  

або громадські 

роботи на строк 

від 40 60 годин,  

або виправні 

роботи на строк 

від 1 до 2 

місяців з 

відрахуванням 

двадцяти 

процентів 

заробітку,  

або 

адміністративни

й арешт на строк 

до 15 діб. 

 

Судді районних, 

районних у місті, 

міських чи 

міськрайонних 

судів 

 

Протя-

гом 

доби 

На 

загальн

их 

підстав

ах 

За дисцип-

ліннарним 

статутом 

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

забезпечення громадського порядку та суспільної безпеки, також у сфері 

державного управління.  

Відповідальність за злісну законному розпорядженню або вимозі 

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

поліції особливі повноваження для забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки. 

Об'єктивна сторона правопорушення складається з двох частин: 

 полягає у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського при виконанні ним службових обов'язків;  

 а також вчинення таких самих дій щодо члена громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 

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

Для кваліфікації правопорушення важливо встановити спосіб вчинення 

правопорушення ( злісної непокори).  

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського 

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

дотримуватись вимоги поліцейського, які пред’являються особі на підставі 

повноважень, визначених законодавством України, Законом України «Про 

Національну поліцію» зокрема. При цьому, вперте небажання правопорушника 

може знаходити прояв у нецензурній лайці в бік правоохоронця, цинічних 

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

формений одяг, грубій відмові проїхати в підрозділ поліції для встановлення 

обставин.  

 Під виконанням обов'язків по охороні громадського порядку слід 

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

стихійного лиха, дії по припиненню або запобіганню порушень громадського 

порядку, затриманню порушника тощо. 

Вимоги поліцейських є законними тільки у тому випадку, якщо вони 

обґрунтовуються законодавчою правовою нормою. Відповідно до ст.23 

Закону України «Про Національну поліцію», поліція припиняє виявлені 

кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 

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

дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та 

порядку зберігання і використання зброї, режиму радіаційної безпеки.  

На підставі визначених Законом повноважень поліцейський має право 

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

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

відповідне право особи; пересування особи; зупинки транспортних засобів, 

залишення місця і обмеження доступу на визначену територію, дотримання 

обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом, та інших категорій осіб. 

Повноваження членів громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону визначено у Законі України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 

р. № 1835-Ш.  

Відповідно до закону, громадяни України відповідно до Конституції 

України мають право створювати в установленому цим Законом порядку 

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

кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним 

органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої 

влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних 

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

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

майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.  

Види громадських формувань з охорони громадського порядку (ГФ з 

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

сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціації 

громадських формувань тощо. 

У сфері охорони громадського порядку ГФзОГП надають допомогу 

органам внутрішніх справ у : 

 забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, 

запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;  

 інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про 

вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних 

угруповань;  



 88 

 у виявленні і розкритті органами внутрішніх справ злочинів, 

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

організацій, громадян від злочинних посягань, шляхом сприяння; 

 участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з 

дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;  

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

члени мають право:  

 1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і 

державного кордону разом з працівниками міліції, військовослужбовцями 

Державної прикордонної служби України, а в сільській місцевості - самостійно 

шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу 

внутрішніх справ чи підрозділу Державної прикордонної служби України;  

 2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів.  

3) під контролем органів внутрішніх справ приймати участь в : 

- спільному з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками 

патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних 

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

проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників кордону в 

межах району, що контролюється Державною прикордонною службою 

України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського 

порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, 

передбачених законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування; 

- проведенні разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого 

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

суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин та 

умов перебування невідомих осіб; 

- заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими 

видами правопорушень. 

 

Права військовослужбовців у сфері підтримання громадського порядку 

визначено у Законі України «Про Статут гарнізонної та вартової служб 

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

 

Склад правопорушення є формальним, тобто воно вважається закінченим 

з моменту виникнення злісної непокори законним розпорядженням або 

вимогам визначених у диспозиції статті осіб. 

 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини 

у формі умислу. 

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

 

Важливо! При кваліфікації правопорушення за статтею 185 КУпАП слід 

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

заподіяння тілесних ушкоджень будь-якої степені тяжкості, умисного 

нанесення ударів, побоїв, дії правопорушника кваліфікуються як кримінальні 

правопорушення. 

Погроза застосування насильства під час вчинення опору, що полягає у 

висловлюваннях або діях про наміри винної особи застосувати насильство до 

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

також передбачає відповідальність за нормами Кримінального кодексу.  

Тому слід чітко відмежовувати поняття активної поведінки при опорі 

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

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

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

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

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

потерпілого. Як зазначається у постанові Пленуму Верховного Суду «Про 

застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за 

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

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

 відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторених 

законних вимог чи розпоряджень працівника міліції при виконанні ним 

службових обов’язків, члена громадського формування з охорони громадського 

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

порядку  

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

зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок . 
 

Практика притягнення осіб до адміністративної відповідальності за 

ст. 185 КУпАП свідчить про достатню кількість недоліків, допущених 

поліцейськими при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, 

на які належним чином реагують суди. 

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

кваліфікуються як злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського, в обов’язковому випадку складається протокол про 

адміністративне правопорушення, який з іншими матеріалами справи про 

адміністративне правопорушення розглядається судом. 

При розгляді справи про правопорушення, передбачене статтею 185, 

відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду, судді зобов'язані 

перевіряти правильність складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, наявність пояснень особи, яка притягається до 

відповідальності, та свідків правопорушення, даних, що характеризують цю 

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

підлягає поверненню органу внутрішніх справ для належного оформлення. 

Також, відсутність в протоколі про адміністративне правопорушення 

вказівки на нормативний документ, який дозволяє поліцейському давати 

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

категоричній формі) та висувати законодавчо обґрунтовані вимоги, є підставою 

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

адміністративного правопорушення за ст. 185 КУпАП. 

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

розпорядження правопорушнику, які поліцейський пред’являє в процесі 

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

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

відповідне посвідчення.  

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

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

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

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

громадського порядку», оскільки забезпечення виконання вимог цих осіб 

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

громадського порядку. 

 Під виконанням обов'язків по охороні громадського порядку Верховний 

Суд України розуміє : несення постової чи патрульної служби, підтримання 

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

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

громадського порядку, затриманню порушника тощо. 

 Слід відмітити також, що злісна непокора зазвичай є наслідком вчинення 

особою іншого правопорушення або застосування поліцейських заходів. У 

першому випадку, протидія поліцейському є реакцією на вимогу припинити 

протиправні дії, у другому – протидія на застосування превентивних 

поліцейських заходів (під час перевірки документів особи; поверхневої 

перевірки і огляду; зупинення транспортного засобу; обмеження пересування 

особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю; вимоги 

залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; поліцейського 

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

підстави для застосування ним заходів примусу.  

Поліцейському, що документує адміністративне правопорушення за 

ст. 185 КУпАП, слід враховувати, що: 

 поліцейський захід має застосовуватись виключно для виконання 

повноважень поліції; 

  бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним; 

 ґрунтуватись виключно на положеннях Закону України «Про 

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

керівнику поліцейського підрозділу письмовим рапортом. 

Стаття 262 КУпАП передбачає за вчинення злісної непокори 

застосування адміністративного затримання до особи правопорушника як 

запобіжного заходу. У такому випадку складається протокол про 

адміністративне затримання особи.  

Увага! Порядок складання протоколу про адміністративне затримання 

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

Рапорт про застосування превентивних та примусових заходів буде одним 

із основних доказів законності дій поліцейського при розгляді судом справи за 

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

непокору. 

В рапорті про застосування поліцейських засобів зазначаються 

відомості про : 

 обставини застосування; 

  підстави застосування; 

 результати поверхневої перевірки, огляду особи; 

 наявність та ідентифікаційні ознаки предмету, який використовувався в 

якості знаряддя для протидії поліцейському; 

  стан правопорушника : ознаки вживання алкоголю, наркотиків чи 

психотропних засобів; агресивність, психічний стан з ознаками афекту та 

ін.);  

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

  дії поліцейського щодо припинення конфлікту та протиправної 

поведінки правопорушення (неодноразові вимоги, прохання, пропозиції); 

 факт оголошення прав особи, що притягується до відповідальності 

(див. ст. 268 КУпАП);  

 наслідки застосування поліцейських заходів (заподіяння будь-якої шкоди 

правопорушнику, пошкодження одягу); 

 скарги, які правопорушник висловлював під час застосування 

поліцейського заходу.  

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

Документування адміністративного правопорушення за 

ст. 185 КУпАП передбачає застосування поліцейськими комплексу дій 

превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи 

людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для 

забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень (див. поліцейські 
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заходи ст.29 Закону України «Про Національну поліцію), а також запобіжних 

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

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули склади найбільш 

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

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

Виділено особливості кваліфікації даних правопорушень, заходи реагування на 

дані правопорушення, а також особливості здійснення провадження за даними 

правопорушеннями.  

 
ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Розглянуто загальну характеристику поліцейських адміністративні 

правопорушень. Виділено 37 складів адміністративних правопорушень щодо 

яких поліцейський повинен розуміти механізм реагування на адміністративні 

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

адміністративних правопорушень; знання обсягу власних повноважень при 

реагуванні на адміністративні правопорушення; знання загальних засад 

провадження в справах про адміністративні правопорушення; уміння 

проводити кваліфікацію адміністративних правопорушень; уміння складати всі 

види процесуальних документів при здійсненні провадження в справах про 

адміністративні правопорушення; уміння застосовувати заходи забезпечення 

провадження; уміння проводити розгляд справ про адміністративні 

правопорушення; уміння виносити постанови в справах про адміністративні 

правопорушення. 

Розглянуто особливості реагування поліцейського на адміністративні 

правопорушення, провадження за якими входить до компетенції національної 

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

об’єктивною стороною відповідних складів кримінальних правопорушень.  

Реалізуючи свою компетенцію при фіксації «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, поліцейський повинен розуміти 

процесуальний механізм притягнення до відповідальності.  

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули склади найбільш 

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

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

Виділено особливості кваліфікації даних правопорушень та заходи реагування 

на дані правопорушення, а також особливості здійснення провадження за 

даними правопорушеннями.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

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

провадження з якою входить до компетенції Національної поліції поставити 

відповідні відмітки про повноваження поліцейського щодо складення 

протоколу, винесення постанови, можливості здійснення адміністративного 

затримання.  
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