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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Правові основи та організація діяльності служби дільничних 

інспекторів поліції 

1. Історія становлення служби ДОП. 

2. Правова основа діяльності служби дільничних іофіцерів поліції.  

3. Основні напрямки удосконалення діяльності дільничного офіцера поліції 

в умовах реформування системи МВС. 

 

 

ТЕМА 2. Порядок призначення старших дільничних (дільничних) офіцерів 

поліції. Організація роботи на адміністративних дільницях. Права та 

обов’язки дільничного офіцера поліції 

1. Особливості проходження служби дільничним офіцера поліції.  

2. Порядок призначення на посаду старшого дільничного (дільничного) 

інспектора поліції, помічника дільничного офіцера поліції. Організація 

стажування дільничного інспектора поліції на посаді.  

3. Повноваження начальника сектору (відділення) ДОП щодо організації 

роботи дільничних офіцера поліції. 

4. Права та обов‘язки дільничного офіцера поліції.  

5. Права та обов‘язки старшого дільничного офіцера поліції.  

6. Права та обов‘язки помічника дільничного офіцера поліції.  

 

 

 

ТЕМА 3. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного офіцера 

поліції 
 

1. Повноваження ДОП щодо проведення індивідуально-профілактичної 

діяльність. 

2. Контроль за особами, які перебувають на профілактичному обліку. 

Порядок зняття осіб з профілактичного обліку. 

3. Проведення службової перевірки щодо поліції превентивної діяльності за 

фактами здійснення злочинів особами, які перебувають на 

профілактичному обліку в органах національної поліції. 

4. Взаємодія ДОП з працівниками інших підрозділів поліції щодо 

індивідуально-профілактичної роботи. 
 

 

ТЕМА 4. Попередження і припинення злочинів та адміністративних 

правопорушень дільничним  офіцерів поліції. Участь у розкритті злочинів, 

скоєних на території адміністративної дільниці 

 

1. Взаємодія ДОП з працівниками оперативних та слідчих підрозділів 

у попередженні та розкритті злочинів.  
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2. Здійснення ДОП аналізу оперативної обстановки на 

адміністративній дільниці.  

 

 

ТЕМА 5. Адміністративно-наглядова діяльність дільничних офіцерів 

поліції 
 

1. Контроль дільничними інспекторами поліції за дотриманням особами 

правил адміністративного нагляду.  

2. Дії дільничного інспектора поліції щодо осіб, яким можуть бути 

встановлені обмеження.  

 

 

 

ТЕМА 6. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного  офіцера 

поліції 

1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного 

інспектора поліції.  

2. Характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих 

дільничному інспектору поліції.  

 

 

 

ТЕМА 7. Теоретичні та правові основи взаємодії служби дільничних 

інспекторів поліції з громадськістю. Взаємодія служби дільничних 

інспекторів поліції з громадськими формуваннями з охорони громадського 

порядку 
 

1. Поняття, види та завдання громадських формувань з охорони 

громадського порядку.  

2. Порядок створення громадськими формуваннями з охорони громадського 

порядку.  

3. Форми та методи участі громадських формувань в охороні правопорядку 

та громадської безпеки.  

4. Особливості застосування членами громадських формувань з охорони 

громадського порядку заходів адміністративного примусу.  

5. Заходи заохочення, які застосовуються до членів громадських формувань 

з охорони громадського порядку. 

6. Участь громадських формувань у забезпеченні громадського порядку під 

час масових заходів, проведення профілактичних відпрацювань, в умовах 

ускладнення оперативної обстановки.  
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ТЕМА 8. Адміністративно-правова діяльність дільничного  офіцера 

поліції щодо організації реагування на повідомлення про про 

правопорушення та інші події 

 

1. Яким чином визначено регулювання загальної та індивідуальної 

профілактики згідно Наказу   № 550 від  11.11.2010  «Про 

затвердження Положення   про службу дільничних інспекторів поліції  

в системі Міністерства внутрішніх справ України»? 

2. Скласти  протокол усної заяви про адміністративне правопорушення за 

ст. 173 КУпАП. 

3. Скласти пояснення від свідків по факту адміністративного 

правопорушення за ст. 173 КУпАП. 

4. Постановка на профілактичний облік осіб   звільнених з місць 

позбавлення волі, які відбували покарання за  умисний  злочин  і в 

яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом 

порядку. 

5. Постановка на профілактичний облік осіб   засуджених за вчинення 

злочинів,  виконання вироку щодо яких не пов'язано із позбавленням 

волі. 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

 

. Індивідуальні завдання 

 
ТЕМА1. Правові основи та організація діяльності служби дільничних 

офіцера поліції 

1. Досвід роботи аналогічних службі ПДП підрозділів зарубіжних 

країн.  

2. Історія розвитку та становлення служби ПДП. 

3. Шляхи удосконалення діяльності дільничного інспектора поліції в 

умовах реформування системи МВС. 

4. Підготувати теку-накопичувач з нормативно-правовими актами що 

регулюють діяльність служби дільничних інспекторів поліції. 

 

ТЕМА 2. Порядок призначення старших дільничних (дільничних) офіцера 

поліції. Організація роботи на адміністративних дільницях. Права та 

обов’язки дільничного інспектора поліції 

1. Особливості проходження служби дільничним інспектором поліції.  

2. Організація стажування дільничного інспектора поліції на посаді.  

3. Повноваження начальника сектору (відділення) ПДП щодо 

організації роботи дільничних інспекторів поліції. 

4. Права дільничного інспектора поліції щодо застосування заходів 

адміністративного попередження та припинення. 
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5. Розробити функціональні обов’язки старших дільничних 

(дільничних) інспекторів поліції. 

6. Скласти паспорт адміністративної дільниці. 

 

ТЕМА 3. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного офіцера 

поліції  

1. Повноваження дільничного інспектора поліції щодо контролю за 

особами, які перебувають у нього на профілактичному обліку.  

2. Порядок зняття осіб з профілактичного обліку. 

3. Проведення службової перевірки щодо дільничного інспектора 

поліції за фактами здійснення злочинів особами, які перебувають на 

профілактичному обліку в органах національної поліції 

4. Взаємодія дільничного інспектора поліції з працівниками інших 

підрозділів поліції щодо індивідуально-профілактичної роботи. 

5. Критерії оцінювання ефективності індивідуально-профілактичної 

роботи дільничного інспектора поліції 

6. Розробити примірний план профілактичної бесіди з різними 

категоріями правопорушників (особами, які вчиняють насильство у сім’ї; 

хронічними алкоголіками, наркоманами; особами, які вчинили адміністративне 

правопорушення; малолітніми правопорушниками та ін). 

 

ТЕМА 4. Попередження і припинення злочинів та адміністративних 

правопорушень дільничним офіцером поліції. Участь у розкритті злочинів, 

скоєних на території адміністративної дільниці 

3. Порядок поквартирного обходу дільничним інспектором поліції та 

оформлення його. 

4. Взаємодія дільничного інспектора поліції з працівниками 

оперативних та слідчих підрозділів у попередженні та розкритті злочинів.  

5. Здійснення дільничним інспектором поліції аналізу оперативної 

обстановки на адміністративній дільниці.  

6. Завдання дільничного інспектора поліції щодо розкриття злочинів.  

7. Роль служби дільничних інспекторів поліції в організації охорони 

громадського порядку за єдиною дислокацією.  

8. Методика встановлення дільничним інспектором поліції довірчих 

відносини з громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє 

попередженню та розкриттю злочинів, інших правопорушень, розшуку 

злочинців та осіб, зниклих безвісти.  

9. Зробити аналіз оперативної обстановки на території дільниці за 

неділю, місяць, квартал. 

 

ТЕМА 5. Адміністративно-наглядова діяльність дільничних офіцерів 

поліції 

1. Організація діяльності дільничних інспекторів поліції за окремими 

напрямками. 
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2. Адміністративна відповідальність за порушення правил 

адміністративного нагляду.   

3. Контроль дільничними інспекторами поліції за дотриманням 

особами правил адміністративного нагляду.  

4. Скласти справу щодо раніше засуджених, яким встановлено 

адміністративний нагляд. 

5. Скласти справу про адміністративне правопорушення передбачене 

ст. 187 КУпАП. Порушення правил адміністративного нагляду 

 

ТЕМА 6. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного офіцера  

поліції 

1. Особливості діяльності дільничного інспектора поліції щодо 

здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

2. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

дільничного інспектора поліції.  

3. Характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих 

дільничному інспектору поліції.  

4. Адміністративне затримання як засіб забезпечення провадження у 

справах про адміністративне правопорушення. 

5. Підстави та порядок вилучення предметів та речей, в тому числі 

транспортних засобів при здійсненні провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

6. Скласти справу про адміністративне правопорушення (протокол 

про адміністративне правопорушення, в необхідних випадках постанову про 

притягнення до адміністративної відповідальності, пояснення, рапорт та ін.), 

передбачене однією зі статей КУпАП: ч. 1 ст. 44; 51; 155, 159, 160, 160-2,, 162, 

164 -164-11, 172-2 – 172-9, 173, 173-2, 174, 175-1, 176, 177, 178 – 181-1-185, 185-

4. 

 

ТЕМА 7. Особливості прийому  дільничним офіцером поліції заяв та 

повідомлень про вчинення правопорушень 

 

1. Порядок розгляду звернень громадян правоохоронними органами 

інших держав. 

2. Особливості розгляду звернень громадян про вчинення насильства 

в сім’ї.Особливості розгляду колективних звернень. 

3. Порядок розгляду звернень громадян правоохоронними органами 

інших держав. 

4. Особливості розгляду звернень громадян про вчинення насильства 

в сім’ї. 

5. Особливості розгляду колективних звернень. 
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ТЕМА 8. Адміністративно-правова діяльність дільничного офіцера поліції 

щодо організації реагування на повідомлення  про правопорушення та 

інші події 

 

1. Права та обов’язки старших інспекторів (інспекторів) з роботи з 

населенням.  

2. Форми та методи діяльності служби дільничних інспекторів поліції 

по роботі з громадськими формуваннями.  

3. Організація виступів дільничних інспекторів поліції перед 

населенням.  

4. Особливості взаємодії служби дільничних інспекторів поліції з 

громадськістю у містах та сільській місцевості. 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


