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ЗМІСТ 
 

1. Поняття, система, структура та завдання навчальної дисципліни 

«Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки». 

2. Поняття міліції громадської безпеки як основного підрозділу 

органів внутрішніх справ. Департамент громадської безпеки МВС України як 

основний суб’єкт управління міліцією громадської безпеки. 

3. Система, структура та основні завдання підрозділів міліції 

громадської безпеки. 

4. Правові та організаційні засади діяльності міліції громадської 

безпеки в Україні. 

5. Організація діяльності Патрульної служби МВС України. 

6. Організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції. 

7. Організація діяльності підрозділів дозвільної системи та 

ліцензування. 

8. Організація діяльності спеціальних установ та конвойних 

підрозділів міліції. 

9. Організація діяльності міліції особливого призначення „Беркут” 

10. Загальні положення про організацію проведення цільових 

оперативно–профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювань. 

11. Підготовка та організація проведення операцій й відпрацювань. 

12. Порядок збору, опрацювання, запиту й подання звітів про 

результати проведення оперативно–профілактичних операцій та 

комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань. 

13. Типовий план організації та проведення комплексного 

оперативно-профілактичного відпрацювання. 

14. Поняття контролю та нагляду за діяльністю міліції громадської 

безпеки як способів забезпечення законності, особливості їх правового 

регулювання 

15. Суб’єкти здійснення контролю та нагляду за діяльністю міліції 

громадської безпеки та їх повноваження. 

16. Система відомчого контролю за діяльністю підрозділів міліції 

громадської безпеки. 

17. Оцінювання ефективності роботи підрозділів міліції громадської  

18. Поняття тактики діяльності міліції громадської безпеки та зміст 

спеціальної тактики. 

19. Основні тактичні принципи спеціальної тактики. 

20. Загальні (організаційні) принципи спеціальної тактики.  

21. Організація охорони громадського порядку згідно єдиної 

дислокації. 

22.  Призначення спеціального комплексу заходів, структура, 

сили та засоби, що використовуються для його проведення.  

23. Особливості організації та планування спеціального комплексу 

заходів «Сирена» та«Грім». 



 

 

24. Уведення комплексу спеціальних заходів «Сирена» та Грім».  

25. Тактичні дії працівників міліції та заходи після затримання 

(знешкодження) злочинців. 

26. Особливості організації і ведення спеціальних заходів 

«Грім» за різних умов.  

27. Заходи щодо запобіганню втрат особового складу та населення 

при затриманні злочинців у громадських місцях під час проведення операції. 

28. . Заходи щодо недопущення випадків загибелі і поранення 

особового-складу органів внутрішніх справ та інших підрозділів, 

задіяних в проведенні операції. 

29. Спеціальні засоби, які знаходяться на озброєнні органів 

внутрішніх справ України. 

30. Поняття та види масових заходів . 

31. Особливості адміністративно-правового регулювання порядку 

організації та проведення масових заходів . 

32. Організація міліцією охорони громадського порядку та безпеки 

при проведенні масових заходів. 

Перелік рекомендованних підручників, інших дидактичних та 

методичних матеріалів 

 



 

 

ПЕРЕДМОВА. 

 

МЕТА: набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності 

та особливостей тактики діяльності міліції громадської безпеки, формування 

вмінь та навичок щодо дій працівників міліції в звичайних та надзвичайних 

умовах. 

МІСЦЕ У СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ: після вивчення 

дисципліни „Адміністративне право” + м. „Адміністративна 

відповідальність”, «Тактика спеціальної підготовки (Модуль 1 та Модуль 2)», 

«Адміністративна діяльність ОВС» та одночасно з дисциплінами 

«Організація служби дільничних інспекторів міліції + м. Зв’язок з 

громадськістю», «Адміністративно-правове регулювання міграційних 

процесів (паспортно-візова служба)». 

Є однією з базових дисциплін спеціалізації для підготовки фахівців для 

міліції громадської безпеки. 
 

1. Навчальна дисципліна «Організація і тактика діяльності міліції 

громадської безпеки» – це система знань про врегульовану переважно 

нормами адміністративного права діяльність міліції громадської безпеки 

щодо використання науково-обґрунтованих способів та методів забезпечення 

прав і свобод громадян, громадського порядку і безпеки, попередження й 

припинення злочинів та інших правопорушень, дій працівників міліції при 

проведенні спеціальних операцій. 

Ця дисципліна відноситься до дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки, що визначаються за вибором навчального закладу. 

2. Предмет дисципліни: врегульовані нормами адміністративного 

права внутрішньо-організаційні та зовнішні суспільні відносини, що 

виникають в діяльності органів внутрішніх справ під час виконання ними 

завдань з охорони громадського порядку і безпеки у звичайних та 

надзвичайних умовах, виявленні та припинення правопорушень та злочинів. 

3. Складовими мети цієї навчальної дисципліни є: 

 освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-

розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх 

справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх 

справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання 

курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, 

умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; 

виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;  

 виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів відповідно до 

ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до 

особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти 

усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та 

зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції 



 

 

високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та 

особистісних якостей. 

4. Завдання вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни 

спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, 

які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних 

посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС 

України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед 

міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що 

передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він 

повинен: 

Знати: 

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що 

регулюють діяльність служби міліції громадської безпеки; завдання, функції, 

її місце серед інших підрозділів органів внутрішніх справ; особливості 

управління міліцією громадської безпеки; основи тактики міліції громадської 

безпеки, принципи, методи та способи тактичних дій у типових ситуаціях; 

порядок організації та проведення спеціальних операцій, цільових 

оперативно–профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювань; 

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних 

відносин, що виникають під час діяльності міліції громадської безпеки; 

основні проблеми, які є актуальними для міліції громадської безпеки у сфері 

охорони громадського порядку, безпеки та протидії правопорушенням; 

тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони 

громадського порядку та безпеки, а також напрями удосконалення організації 

і тактики цього підрозділу ОВС; 

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи 

організації міліції громадської безпеки; форми та методи діяльності 

працівників міліції громадської безпеки; форми та порядок взаємодії міліції 

громадської безпеки з іншими підрозділами ОВС, правоохоронними 

органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю; специфіку 

управління підрозділами міліції громадської безпеки у звичайних та 

надзвичайних умовах; основи забезпечення особистої безпеки в діяльності 

дільничного інспектора міліції.  

Вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та 

категорії, що відображають сутність організації й тактики міліції громадської 

безпеки, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність цього підрозділу ОВС; 

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час діяльності працівників 

міліції громадської безпеки, а також організовувати свою діяльність на 

основі певного алгоритму; складати необхідні службові, графічні та інші 

документи. 



 

 

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних 

завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи 

розв’язання нетипових задач, що виникають у працівника міліції громадської 

безпеки під час виявлення, припинення правопорушень, застосування заходів 

адміністративного примусу, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових 

фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 

нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання 

працівників міліції громадської безпеки; у вмінні самостійно вести 

експериментальну, науково-дослідницьку діяльність. 

5. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають 

засвоєнню під час вивчення дисципліни, пов’язані з розумінням 

працівниками міліції прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі та 

гідності як найважливіших соціальних цінностей, забезпечення яких є їх 

повсякденним обов’язком.  

6. Місце дисципліни у навчальному процесі. Дисципліна 

«Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки» 

вивчається після дисциплін „Адміністративне право” + м. „Адміністративна 

відповідальність”, «Тактика спеціальної підготовки (Модуль 1 та Модуль 2)», 

«Адміністративна діяльність ОВС» та одночасно з дисциплінами 

«Організація служби дільничних інспекторів міліції + м. Зв’язок з 

громадськістю», «Адміністративно-правове регулювання міграційних 

процесів (паспортно-візова служба)». 

Дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, законах 

України та підзаконних нормативно-правових актах, що містять норми права, 

якими регулюються суспільні відносини у сфері охорони громадського 

порядку. Окрему увагу приділено галузевим нормативно-правовим актам 

МВС України, позитивному досвіду адміністративної діяльності ОВС, 

тенденціям реформування системи кримінальної юстиції та органів МВС 

України. 

7. Структура дисципліни. «Організація і тактика діяльності міліції 

громадської безпеки» як навчальна дисципліна складається двох частини, які 

поділені на два модулі. 

У першій частині розкриваються загальні засади організації міліції 

громадської безпеки в Україні; питання організації окремих підрозділів 

міліції громадської безпеки; основи проведення спеціальних операцій, 

цільових оперативно–профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювання в діяльності міліції громадської безпеки; 

особливості планування, документального та графічного оформлення 

тактичних дій міліції громадської безпеки; специфіка контролю і нагляду за 

діяльністю міліції громадської безпеки та оцінювання ефективності її роботи. 

У другій частині висвітлюються тактичні основи діяльності міліції 

громадської безпеки; особливості тактики: виявлення та припинення 

правопорушень працівниками міліції громадської безпеки; їх дій щодо 



 

 

виконання контрольно-наглядових функцій; проведення спеціальних 

операцій за участю міліції громадської безпеки; забезпечення громадського 

порядку і безпеки під час масових заходів. 

8. Форми організації навчання. Формування знань, вмінь та навичок 

забезпечується поєднанням лекційних, практичних і семінарських занять з 

виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.  

9. Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчального 

дисципліни „Організація і тактика діяльності міліції громадської 

безпеки” містять поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль. 

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і 

навичок курсантів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого 

проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм 

поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час 

семінарських і практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та 

самостійної роботи. 

Рубіжний (модульний) контроль проводиться за результатами вивчення 

залікових модулів. Він визначає якість виконаної курсантом навчальної 

роботи з певного залікового модулю та виставляється за сукупними 

підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та 

складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов’язковою).  

Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів та 

обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових 

модулів. Підсумковим контролем якості вивчення навчальної дисципліни 

„Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки ” є складання 

екзамену.  

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з 

примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). 

Примітки: 

1. Критерії успішності навчання та засоби її діагностики визначаються 

Положеннями про кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу у кожному навчальному закладі МВС України. 

2. Інформаційний обсяг дисциплін і форми проведення навчальних 

занять та їх обсяг визначаються навчальними планами ВНЗ. 

3. Тематичний план дисципліни на поточний навчальний рік 

затверджуються кафедрами. 

4. Завдання для семінарських, практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, питання для самоконтролю визначаються у робочій 

навчальній програмі окремо. 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ». 

 

Навчальна дисципліна «Організація і тактика діяльності міліції 

громадської безпеки» – це система знань про врегульовану переважно 

нормами адміністративного права діяльність міліції громадської безпеки 

щодо використання науково-обґрунтованих способів та методів забезпечення 

прав і свобод громадян, громадського порядку і безпеки, попередження й 

припинення злочинів та інших правопорушень, дій працівників міліції при 

проведенні спеціальних операцій. 

Ця дисципліна відноситься до дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки, що визначаються за вибором навчального закладу. 

2. Предмет дисципліни: врегульовані нормами адміністративного 

права внутрішньо-організаційні та зовнішні суспільні відносини, що 

виникають в діяльності органів внутрішніх справ під час виконання ними 

завдань з охорони громадського порядку і безпеки у звичайних та 

надзвичайних умовах, виявленні та припинення правопорушень та злочинів. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни 

„Адміністративне право” + м. „Адміністративна відповідальність”, «Тактика 

спеціальної підготовки (Модуль 1 та Модуль 2)», «Адміністративна 

діяльність ОВС» та одночасно з дисциплінами «Організація служби 

дільничних інспекторів міліції + м. Зв’язок з громадськістю», 

«Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів (паспортно-

візова служба)». 

Є однією з базових дисциплін спеціалізації для підготовки фахівців для 

міліції громадської безпеки. 

Мета: набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та 

особливостей тактики діяльності міліції громадської безпеки, формування 

вмінь та навичок щодо дій працівників міліції в звичайних та надзвичайних 

умовах. 

3. Складовими мети цієї навчальної дисципліни є: 

 освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-

розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх 

справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх 

справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання 

курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, 

умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; 

виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;  

 виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів відповідно до 

ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до 

особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти 

усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та 



 

 

зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції 

високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та 

особистісних якостей. 

4. Завдання вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни 

спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, 

які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних 

посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС 

України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед 

міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що 

передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він 

повинен: 

Знати: 

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що 

регулюють діяльність служби міліції громадської безпеки; завдання, функції, 

її місце серед інших підрозділів органів внутрішніх справ; особливості 

управління міліцією громадської безпеки; основи тактики міліції громадської 

безпеки, принципи, методи та способи тактичних дій у типових ситуаціях; 

порядок організації та проведення спеціальних операцій, цільових 

оперативно–профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювань; 

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних 

відносин, що виникають під час діяльності міліції громадської безпеки; 

основні проблеми, які є актуальними для міліції громадської безпеки у сфері 

охорони громадського порядку, безпеки та протидії правопорушенням; 

тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони 

громадського порядку та безпеки, а також напрями удосконалення організації 

і тактики цього підрозділу ОВС; 

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи 

організації міліції громадської безпеки; форми та методи діяльності 

працівників міліції громадської безпеки; форми та порядок взаємодії міліції 

громадської безпеки з іншими підрозділами ОВС, правоохоронними 

органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю; специфіку 

управління підрозділами міліції громадської безпеки у звичайних та 

надзвичайних умовах; основи забезпечення особистої безпеки в діяльності 

дільничного інспектора міліції.  

Вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та 

категорії, що відображають сутність організації й тактики міліції громадської 

безпеки, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність цього підрозділу ОВС; 

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час діяльності працівників 

міліції громадської безпеки, а також організовувати свою діяльність на 

основі певного алгоритму; складати необхідні службові, графічні та інші 

документи. 



 

 

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних 

завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи 

розв’язання нетипових задач, що виникають у працівника міліції громадської 

безпеки під час виявлення, припинення правопорушень, застосування заходів 

адміністративного примусу, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових 

фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 

нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання 

працівників міліції громадської безпеки; у вмінні самостійно вести 

експериментальну, науково-дослідницьку діяльність. 

5. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають 

засвоєнню під час вивчення дисципліни, пов’язані з розумінням 

працівниками міліції прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі та 

гідності як найважливіших соціальних цінностей, забезпечення яких є їх 

повсякденним обов’язком.  

6. Місце дисципліни у навчальному процесі. Дисципліна 

«Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки» 

вивчається після дисциплін „Адміністративне право” + м. „Адміністративна 

відповідальність”, «Тактика спеціальної підготовки (Модуль 1 та Модуль 2)», 

«Адміністративна діяльність ОВС» та одночасно з дисциплінами 

«Організація служби дільничних інспекторів міліції + м. Зв’язок з 

громадськістю», «Адміністративно-правове регулювання міграційних 

процесів (паспортно-візова служба)». 

Дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, законах 

України та підзаконних нормативно-правових актах, що містять норми права, 

якими регулюються суспільні відносини у сфері охорони громадського 

порядку. Окрему увагу приділено галузевим нормативно-правовим актам 

МВС України, позитивному досвіду адміністративної діяльності ОВС, 

тенденціям реформування системи кримінальної юстиції та органів МВС 

України. 

7. Структура дисципліни. «Організація і тактика діяльності міліції 

громадської безпеки» як навчальна дисципліна складається двох частини, які 

поділені на два модулі. 

У першій частині розкриваються загальні засади організації міліції 

громадської безпеки в Україні; питання організації окремих підрозділів 

міліції громадської безпеки; основи проведення спеціальних операцій, 

цільових оперативно–профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювання в діяльності міліції громадської безпеки; 

особливості планування, документального та графічного оформлення 

тактичних дій міліції громадської безпеки; специфіка контролю і нагляду за 

діяльністю міліції громадської безпеки та оцінювання ефективності її роботи. 

У другій частині висвітлюються тактичні основи діяльності міліції 

громадської безпеки; особливості тактики: виявлення та припинення 

правопорушень працівниками міліції громадської безпеки; їх дій щодо 



 

 

виконання контрольно-наглядових функцій; проведення спеціальних 

операцій за участю міліції громадської безпеки; забезпечення громадського 

порядку і безпеки під час масових заходів. 

8. Форми організації навчання. Формування знань, вмінь та навичок 

забезпечується поєднанням лекційних, практичних і семінарських занять з 

виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.  

9. Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчального 

дисципліни „Організація і тактика діяльності міліції громадської 

безпеки” містять поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль. 

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і 

навичок курсантів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого 

проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм 

поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час 

семінарських і практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та 

самостійної роботи. 

Рубіжний (модульний) контроль проводиться за результатами вивчення 

залікових модулів. Він визначає якість виконаної курсантом навчальної 

роботи з певного залікового модулю та виставляється за сукупними 

підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та 

складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов’язковою).  

Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів та 

обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових 

модулів. Підсумковим контролем якості вивчення навчальної дисципліни 

„Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки ” є складання 

екзамену.  

 

 



 

 

2. ПОНЯТТЯ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ.  

ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ МВС УКРАЇНИ ЯК 

ОСНИЙ СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ МІЛІЦІЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. 

 

Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, 

організаційна побудова якого визначає, з одного боку, багатогранність 

виконуваних нею функцій і поділу її на кримінальну міліцію і міліцію 

громадської безпеки, з іншого боку – розмежування їх з урахуванням 

державного й адміністративно-територіального розподіл. Слід зазначити, що 

незважаючи на суперечки, що не вщухають і досі як у наукових колах, так і 

серед практичних співробітників органів внутрішніх справ (міліції), щодо 

доцільності і корисності такого розподілу міліції на кримінальну і міліцію 

громадської безпеки (на які покладаються завдання, що дублюються), це 

було, можливо, не до кінця вивіреним і прорахованим, але одним з перших 

прогресивних кроків у реформуванні Міністерства внутрішніх справ України. 

Дана побудова міліції не суперечить конституційним положенням, але 

чітке визначення законом функцій, кола повноважень і компетенції міліції 

громадської безпеки кожного рівня дозволило б визначити її місце в системі 

державних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.  

Міліція громадської безпеки входить до системи Міністерства 

внутрішніх справ України і є частиною центрального органу виконавчої 

влади, а отже, входить у цілому до системи державних органів виконавчої 

влади. Міліція громадської безпеки своєю діяльністю повинна задовольняти 

суспільні інтереси, що представляються і виражаються публічною владою 

всіх масштабів: державного та місцевого рівнів. 

На місцевому рівні для виконання завдань і функцій, поставлених 

перед міліцією, створені районні, міські й районні в містах управління 

відділи і відділення міліції, що в цілому утворюють систему органів 

внутрішніх справ.  

Провівши аналіз системи органів виконавчої влади в Україні, 

можна констатувати, що міліція — спеціальний орган виконавчої 

влади, а її елементи – підсистема, зокрема міліція громадської 

безпеки, є частиною цієї системи державних органів виконавчої 

влади.  
До складу міліції громадської безпеки входять: підрозділи патрульно-

постової служби, міліції особливого призначення „Беркут”, дозвільної 

системи та ліцензування, служби дільничних інспекторів міліції, спеціальних 

установ та конвойних підрозділів міліції. Її діяльність організовується і 

контролюється Департаментом громадської безпеки МВС України (далі - 

ДГБ)
1
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На нашу думку, міліція громадської безпеки як самостійний 

підрозділ ОВС, являє собою сукупність взаємопов’язаних органів і служб, 

які, переважно із застосування адміністративно-правових форм і методів, із 

залученням громадськості та у взаємодії з місцевими органами державної 

влади та самоврядування: забезпечують охорону громадського порядку, 

попередження злочинності та інших правопорушень на вулицях та інших 

громадських місцях; охорону власності, прав та законних інтересів громадян, 

підприємств, організацій, установ від злочинних посягань та інших 

антигромадських дій; беруть участь в розкритті злочинів та затриманні осіб, 

які їх вчинили; здійснюють контроль і нагляд за додержанням правил 

дозвільної системи; надають допомогу в охороні навколишнього природного 

середовища; контролюють додержання вимог паспортної системи, правил 

перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства. 

Провідним підрозділом у структурі Міністерства внутрішніх справ 

України з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки є 

Департамент громадської безпеки, (далі - ДГБ)
2
. 

Ззгідно з Законом України «Про міліцію» від 20 грудня 1991 року в 

системі органів, які входили до структури Міністерства внутрішніх справ 

України, було створено Управління охорони громадського порядку. Згідно з 

наказом МВС України № 735 від 20 липня 2002 року зазначене управління 

було реорганізовано у Департамент адміністративної служби міліції МВС 

України, а 10 жовтня 2005 року наказом МВС України № 898 – у 

Департамент громадської безпеки МВС України.  

Керівництво ДГБ МВС України 

Начальник 
Маєвський Володимир Іванович  

генерал-майор міліції 

Перший заступник 
Янковський Михайло Петрович 

генерал-майор міліції 

Перший заступник 
Сіденко Юрій Григорович  

полковник міліції 

Заступник 
Салімський Володимир Миколайович  

полковник міліції  

Заступник – начальник управління 

організації охорони громадського 

порядку 

Прошковський Іван Іванович 

генерал-майор міліції  

Заступник – начальник управління 

дільничних інспекторів  

Запорожцев Аркадій Вікторович  

полковник міліції 

ДГБ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, готує пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства з питань забезпечення охорони громадського порядку та 
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громадської безпеки, а також у встановленому порядку вносить на розгляд 

Міністрові. 

ДГБ здійснює контроль за організацією роботи та діяльністю 

підрозділів патрульно-постової служби, міліції особливого призначення 

„Беркут”, дозвільної системи та ліцензування, служби дільничних 

інспекторів міліції, спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції. 

ДГБ систематично надає підпорядкованим підрозділам організаційно - 

методичну та практичну допомогу. 

Основними завданнями ДГБ є:  
1) здійснення та контроль за заходами, спрямованими на 

організацію та вдосконалення діяльності органів та підрозділів внутрішніх 

справ із забезпечення правопорядку і безпеки під час проведення масових, 

охоронних, релігійних заходів та акцій на території держави. Організація та 

вжиття заходів щодо підвищення готовності органів внутрішніх справ до 

локалізації та припинення масових безпорядків та групових порушень 

громадського порядку. 

2) Забезпечення готовності ДГБ до дій під час надзвичайних 

ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. 

3)  Організація та забезпечення правопорядку, попередження і 

припинення правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях, 

розкриття злочинів. 

4) Удосконалення структури, організаційних основ, форм і методів 

роботи підрозділів охорони громадського порядку органів внутрішніх справ 

України, узагальнення та впровадження в їх діяльність досягнень науки і 

передового досвіду. Ужиття заходів щодо підвищення професійної 

майстерності працівників цих підрозділів, надання їм методичної допомоги. 

5) Проведення разом зі структурними підрозділами центрального 

апарату Міністерства, іншими зацікавленими органами державної виконавчої 

влади роботи з підготовки проектів нормативних та підзаконних актів, 

статутів, положень з питань охорони громадського порядку, безпеки та 

профілактики злочинності, а також своєчасне внесення змін та доповнень до 

чинних нормативно-правових актів. 

6) Організація разом з Департаментом роботи з персоналом МВС 

України роботи щодо поліпшення підбору кадрів, їх розставлення, 

професійної підготовки, зміцнення дисципліни, правового та соціального 

захисту. 

7) Проведення семінарів, інструктивних нарад, а також перевірок 

оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів, уживання 

заходів з метою усунення недоліків у їх роботі. 

8) Організація охорони затриманих і взятих під варту осіб, їх 

конвоювання та виконання постанов суду про адміністративний арешт. 

9) Організація виконання рішень Генеральної прокуратури України 

та Міністерства юстиції України щодо екстрадиції осіб, які розшукуються 



 

 

правоохоронними органами України та іншими державами, відповідно до 

Європейської та Мінської конвенцій, інших міжнародних актів. 

10) Організація роботи щодо видачі відповідно до законодавства 

дозволів па придбання, зберігання, носіння та перевезення зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів і речовин 

щодо зберігання, на використання яких установлено спеціальні правила, а 

також на відкриття об’єктів дозвільної системи, де вони використовуються, 

та щодо контролю за додержанням зазначених правил і функціонування цих 

об’єктів. 

11) Організація роботи та провадження справ з ліцензування 

господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї 

невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та 

їх продажу; діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею 

піротехнічними засобами; діяльності, пов’язаної з відкриттям та 

функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, 

мисливських стендів.  

12) Організація роботи спецпідрозділів судової міліції щодо охорони 

судових установ, приміщень і територій відділень судово-психіатричної 

експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою та 

направлені на судово-психіатричну експертизу, а також охорону приміщень 

судових експертиз Міністерства юстиції України і контроль за цією 

діяльністю. 

13) Координація діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ у 

районах радіаційного забруднення, підготовка зведених загонів до дій, що 

можуть виникнути за надзвичайних ситуацій на атомних станціях України. 

14) Здійснення аналізу, обліку і контролю за виконанням 

адміністративно-правозастосовчих функцій у повному обсязі. 

15) Забезпечення та зміцнення дисципліни і законності в діяльності 

підрозділів міліції, підпорядкованих ДГБ, високої культури їх працівників у 

роботі та уважного ставлення до громадян. 



 

 

3. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. 

 

 Серед підрозділів міліції, що беруть безпосередню участь в охороні 

громадського порядку важливе місце посідає міліція громадської безпеки.  

Аналіз нормативно-правових актів, у яких містяться завдання МГБ, 

дозволяє зробити висновок, що основними з них на сучасному етапові є: 

 забезпечення громадського порядку, попередження та 

припинення правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях 

(Рішення колегії МВС України № 1 КМ/1 від 06.02.2004 р. (Директива № 3) 

“Про напрямки діяльності ОВС щодо здійснення взаємодії з громадськими 

формуваннями в охороні громадського порядку”: здійснювати комплексні 

заходи щодо активного залучення до охорони громадського порядку, 

представниками громадських формувань; впровадження позитивного досвіду 

з використанням новітніх форм і методів роботи; підготовка через їх 

навчання; відновлення пунктів охорони громадського порядку), активна 

участь нарядів ППС в розкритті злочинів, а також громадських формувань; 

 охорона та конвоювання затриманих під варту, а також боротьба 

з бродяжництвом, охорона окремих підприємств, закладів та інших важливих 

об'єктів по домовленостям; 

 організація заходів по профілактиці п'янства в боротьбі з 

порушенням антиалкогольного законодавства з участю інших служб в межах 

покладених на них обов'язків; 

 організація роботи по забезпеченню встановленої дозвільної 

системи, 

 організація взаємодії з громадськими формуваннями в боротьбі з 

правопорушеннями; 

 узагальнення та впровадження досвіду науки та техніки, 

прийняття заходів щодо підвищення професійної майстерності робітників та 

підрозділів; 

 забезпечення законності та дисципліни в діяльності підрозділів 

міліції громадської безпеки високої культури чуйного звертання до громадян. 

Міліція громадської безпеки зі своїми службами здійснює контроль за 

виконанням всіма громадянами, посадовими особами, правил, що регулюють 

громадський порядок, подають в межах наданих прав допомогу народним 

депутатам представникам державних органів і об‘єднань громадян в 

здійсненні їх законної діяльності. 

Система та структура підрозділів служби громадської безпеки 

закріплена в наказі МВС України № 1365 від 30 грудня 2002р. “Про 

затвердження типової структури органів внутрішніх справ України”.  

Типова структура головних управлінь МВС України в Автономній 

Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в 

областях, місті Севастополі та на транспорті. До апарату управління 



 

 

відноситься: керівництво (заступник начальника ГУМВС, УМВС – 

начальник міліції громадської безпеки (Департамент). 

В блок міліції громадської безпеки входить: управління, відділ, 

відділення адміністративної служби міліції; управління, підрозділ патрульно-

постової служби; управління, відділ, відділення у справах громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб; група міграційного контролю (для 

УМВС на транспорті). 

До підпорядкованих підрозділів блоку міліції громадської безпеки 

відносяться: підрозділи, підпорядковані управлінню, відділу 

адміністративної служби міліції: ізолятори тимчасового тримання 

затриманих і взятих під варту осіб; приймальники-розподільники для 

затриманих за бродяжництво; спеціальні приймальники для осіб, підданих 

адміністративному арешту; центр соціальної адаптації раніше засуджених 

осіб. 

Стройові підрозділи: спеціальний батальйон, рота, взвод міліції для 

забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких 

родичів, і для охорони установ судових експертиз; полк, батальйон, рота , 

взвод патрульно-постової служби міліції; полк, батальйон, рота міліції 

спеціального призначення (для ГУМВС в м. Києві та Київській області). 

Підрозділи, підпорядковані управлінню, відділу, відділенню у справах 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: адресно-довідкове 

бюро; відділення, група впровадження Єдиної державної автоматизованої 

паспортної системи; відділ, відділення ветеринарної міліції з проведення 

карантинних ветеринарних заходів; управління, відділ Державної служби 

охорони. 

Зміст та обсяги діяльності по охороні громадського порядку 

визначають систему необхідних для її здійснення сил та засобів наданих їм 

оперативно-тактичними можливостями і технічними характеристиками. 

Сили служби складаються із наступних груп: 

1. Особовий склад апаратів служби громадської безпеки МВС, 

УВС, МРВВС, ОВСТ підпорядкованих їм стройових підрозділів та 

спеціальних відділів міліції; 

2. Особовий склад спеціальних стройових частин міліції; 

3. Робітники інших служб і підрозділів, внутрішніх військ, при 

виконанні ними обов'язків по охороні громадського порядку; 

4. Сили громадськості, позаштатні працівники міліції, ДНД, інші 

самодіяльні організації населення та громадяни, які приймають участь в 

ОГП. 

Визначивши, основні структурні елементи міліції громадської безпеки 

наведемо основні завдання служб, що входять до її системи.  

Так, основні завдання дільничного інспектора міліції: 

 забезпечення особистої і майнової безпеки громадян; 

 охорона громадського порядку і забезпечення громадської 

безпеки; 



 

 

 попередження і припинення злочинів та адміністративних 

правопорушень; 

 активна участь у розкритті злочинів, учинених на території, яку 

він обслуговує; 

 проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до 

вчинення злочинів та інших правопорушень, здійснення адміністративного 

нагляду особами, щодо яких його встановлено; 

 подання в межах свої компетенції допомоги громадянам, 

посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям і громадським 

об‘єднанням у здійсненні їх законних прав і інтересів
3
. 

Основними завданнями патрульно-постової служби міліції визнано: 

– охорона громадського порядку та громадської безпеки громадян; 

– виявлення та припинення правопорушень, що скоюються на 

вулицях, об‘єктах транспорту та в інших громадських місцях, активна участь 

у розшуку і затриманні осіб, які їх вчинили; 

– виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях, вжиття заходів до 

їх усунення; 

– здійснення нагляду за дотриманням громадянами постанов та 

рішень органів державної влади з питань охорони громадського порядку
4
. 

Що стосується дій підрозділів МГБ щодо здійснення дозвільної 

системи, то вони наступні: 

 видача дозволі на придбання, зберігання, перевезення та 

використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових 

матеріалів; 

 контроль за видачею дозволів на придбання, зберігання ….
5
; 

Міліція особливого призначення “Беркут” — це високомобільний 

спеціальний загін, створений для боротьби зі злочинністю, забезпечення 

правопорядку під час проведення загальнодержавних, громадсько-

політичних, спортивно-видовищних, культурно-масових, релігійних заходів, 

проведення спеціальних операцій та охорони громадського порядку. 

Штати підрозділу затверджує Міністр внутрішніх справ України. 

Особовий склад підрозділу комплектується на конкурсній основі з найбільш 

                                           
3
 Про затвердження положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі МВС 

України: Наказ МВС України № 550 від 11 листопада 2010  р. 
4
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5
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зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: затверджена 

наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. №622//Офіційний вісник України.–1998.–

№42.–Ст.1574. 



 

 

професійно підготовлених працівників міліції, які мають необхідну фізичну 

підготовку та стаж роботи в органах внутрішніх справ України не менш як 

два роки. 

Основні завдання та функції підрозділів міліції особливого 

призначення “Беркут” такі: 

– охорона прав і законних інтересів громадян від злочинних 

посягань та інших антигромадських дій; 

– постійна готовність до дій у ситуаціях, що ускладнюють 

оперативну обстановку в регіонах держави; 

– боротьба з організованою злочинністю; 

– участь у проведенні спеціальних операцій із затримання 

озброєних злочинців, членів організованих злочинних угруповань, 

звільнення заручників, припинення терористичних актів, відбиття нападу на 

будівлі, приміщення, споруди, транспортні засоби або звільнення їх у разі 

незаконного захоплення; 

– забезпечення громадського порядку при проведенні масових 

заходів; 

– запобігання та припинення групових порушень громадського 

порядку і масових безпорядків тощо
6
. 

Основні завдання щодо охорони забезпечення безпеки працівників 

суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів і для охорони установ 

судових експертиз покладаються на підрозділ судової міліції “Грифон”
7
. 

 Під час виконання покладених на них завдань працівники 

спецпідрозділу здійснюють: 

1) забезпечення згідно із законом підтримання порядку в суді, 

припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, 

виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, 

забезпечення безпеки учасників судового процесу. 

2) забезпечення заходів безпеки при розгляді судових справ у 

всіх інстанціях, працівників правоохоронних органів, інших органів, які 

здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції, членів їх сімей і 

близьких родичів. 

3) уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки судді, 

членів Уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки при 

4) надходженні заяви учасника кримінального судочинства, 

члена його сім'ї або близького родича, звернення керівника відповідного 

Державного органу. 

                                           
6
 Про затвердження Положення про підрозділ міліції особливого призначення “Беркут”: 
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5) забезпечення охорони приміщень і територій установ судових 

експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я 

України, а також режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і 

направлені на судово-психіатричну експертизу. 

6) здійснювати оперативно-розшукову діяльність з метою 

отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, 

здоров'ю, житлу і майну зазначених осіб. 

7) Вивчення рішень (постанов) про застосування спеціальних 

заходів безпеки осіб, узятих під захист, а також інших матеріалів, які 

зумовили прийняття такого рішення, а також розробку план-розрахунку 

ГУМВС, УМВС на здійснення спеціальних заходів безпеки та підготовку 

клопотання перед відповідними органами про їх скасування. 

8) обмін інформацією із зацікавленими органами та 

підрозділами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади з питань 

забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюються заходи особистої 

безпеки. 

У виконанні покладених на неї завдань МГБ тісно співпрацює з 

державною службою охорони, основними завданнями якої є :  

 охорона усіх форм власності від протиправних посягань 

 розкриття злочинів, затримання злочинців та правопорушників на 

об‘єктах охорони.
8
 

Основні завдання служби міліції з охорони та конвоювання 

затриманих та взятих під варту осіб: 

 охорона осіб, які знаходяться в ізоляторах тимчасового тримання; 

 конвоювання з ІТТ і слідчих ізоляторів у районні (міські, 

окружні) суди на їх виїзні засідання і назад, охорона взятих під варту під час 

засідання цих судів; 

 конвоювання взятих під варту з ІТТ у слідчі ізолятори і назад на 

обмінні пункти на планових маршрутах конвоювання і назад
9
. 

Крім цього до основних завдань МГБ з урахуванням реформування 

ДАІ на сьогоднішній день віднесено:  

 забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

 реєстрації автомототранспорту усіх форм власності; 

 прийнятті іспитів і видача посвідчень водія згідно Закону 

України “Про дорожній рух” та ін. 

                                           
8
 Директива № 4 “По забезпеченню конвоювання в ОВС”: Рішення колегії МВС України 
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4. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. 

 

Кардинальна перебудова управління економічною і соціальною 

сферами нашого суспільства, його подальша демократизація вимагають 

удосконалення державного управління, зміцнення правової основи 

державного і громадського життя, законності і правопорядку. Забезпечити 

вирішення цих завдань у першу чергу покликана міліція, для чого в її 

структурі згідно зі ст.7 Закону України “Про міліцію” відокремлюється 

спеціальна служба – міліція громадської безпеки. 

Організаційну структуру підрозділів, що входять до блоку міліції 

громадської безпеки, затверджено наказом МВС України №190 від 4 червня 

2007р. “Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи”
10

, а на 

рівні МВС вона очолюється заступником міністра з громадської безпеки та 

об'єднана в Департаменти громадської безпеки, Державної автомобільної 

інспекції і Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних 

ветеринарних заходів. 

Структура міліції громадської безпеки: 
І. Департамент громадської безпеки – найбільший підрозділ, який 

складається з 5 управлінь та самостійного відділу: 

1. Управління дільничних інспекторів міліції складається з трьох 

відділів та 1 сектору: 

 загальної профілактики правопорушень; 

 індивідуальної профілактики кримінальних проявів; 

 взаємодії з громадськими формуваннями; 

 сектор розгляду звернень громадян. 

2. Управління організації охорони громадського порядку має у своєму 

складі два відділи та 1 сектор: 

 патрульної служби та ПМОП “Беркут”; 

 охорони громадського порядку;  

 сектор координації роботи підрозділів в зоні відчуження та 

безумовного відселення. 

3. Управління масових акцій та охоронних заходів, яке включає три 

відділи: 

 масових та мирних акцій; 

 охоронних та конфліктних заходів; 

 з питань “ЄВРО-2012”. 

4. Управління спеціальних установ, конвойних підрозділів і судової 

міліції складається з двох відділів: 

 спеціальних установ та конвойних підрозділів; 

 судової міліції. 

                                           
10

 Наказ МВС України №190 від 4 червня 2007р. “Про нормативне забезпечення організаційно-штатної 

роботи” 



 

 

5. Управління дозвільної системи та ліцензування, до складу якого 

входять два відділи: 

 відділ забезпечення державних дозволів; 

 відділ ліцензійної роботи. 

6. Відділ моніторингу, який узагальнює наявний досвід та бере участь 

в експериментах із формування позитивного досвіду у відділ ліцензійної 

роботи; 

 відомчій діяльності служб Департаменту громадської безпеки, 

підпорядкованих їм підрозділах на місцях, організації та впровадженні нових 

форм і методів роботи; готує матеріали для колегій, вносить пропозиції до 

законодавчих та підзаконних актів стосовно напрямів діяльності служб. 

ІІ. Департамент Державтоінспекції МВС України до складу якого 

входить спеціальний загін “Кобра” особливого призначення. 

ІІІ. Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних 

ветеринарних заходів. 

Міліція громадської безпеки здійснює свої функції у сфері охорони 

громадського порядку, профілактики та розкриття злочинів у взаємодії з 

іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ, державними та 

місцевими органами самоврядування і об'єднаннями громадян, у тому числі 

інших держав, з підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності та господарювання, підрозділами Міноборони, Служби 

безпеки, Держкомкордону, Державної митної служби, з посадовими і 

службовими особами та громадянами, а також надає їм необхідну практичну 

допомогу. 

Призначення, функції та завдання підрозділів міліції громадської 

безпеки 
Міліція громадської безпеки та її структурні підрозділи створені для 

чіткого виконання законів України, постанов Верховної Ради, указів і 

розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, нормативних актів МВС України з питань організації та 

забезпечення правопорядку на вулицях, у громадських місцях, а також для 

вирішення проблем безпеки під час проведення масових або інших заходів. 

В її функції входить: 

1. Підготовка за дорученням керівництва МВС України інформації про 

стан охорони громадського порядку і безпеки на території держави та заходи 

щодо їх поліпшення. 

2. Вживання заходів, спрямованих на забезпечення постійної 

готовності особового складу ОВС і спецпідрозділів “Беркут” до дій, 

пов'язаних із ліквідацією та припиненням групових порушень громадського 

порядку і масових безпорядків під час виникнення надзвичайних ситуацій, а 

також оголошення в державі режиму надзвичайного чи воєнного стану. 

3. Організація діяльності спеціальних установ міліції щодо охорони 

затриманих і взятих під варту осіб, вилучення з громадських місць осіб, які 

підозрюються у бродяжництві або перебувають у стані алкогольного 

сп'яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль, або 



 

 

вони втратили здатність самостійно пересуватись чи можуть завдати шкоди 

оточуючим і собі. Контроль за виконанням постанов судів про 

адміністративний арешт осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. 

4. Організація роботи та контроль за діяльністю дільничних інспекторів 

міліції. Аналіз та узагальнення відомостей про стан їх роботи щодо 

попередження і розкриття злочинів, проведення індивідуальної 

профілактичної роботи з кримінальними особами та забезпечення 

правопорядку на адміністративних дільницях. 

5. Забезпечення постійної роботи зі зміцнення зв'язків органів 

внутрішніх справ із населенням, громадськими формуваннями. Надання 

громадянам необхідної правової допомоги та проведення роз'яснювальної 

роботи з питань профілактики правопорушень і посилення боротьби зі 

злочинністю. 

6. Організація роботи служб віз і реєстрації, контроль за виконанням 

нормативних актів із питань оформлення громадянам України та іноземним 

громадянам документів для виїзду за кордон і в’їзду в державу. 

7. Надання практичної допомоги підрозділам паспортної, реєстраційної 

та міграційної роботи в ході реалізації покладених на них завдань і 

здійснення контролю за їх діяльністю. Підготовка інструкцій, вказівок, 

методичних рекомендацій із питань міграційної та реєстраційної роботи. 

8. Налагодження видачі паспортів громадянам України та реєстрація 

громадян за місцем проживання. Перевірка виконання посадовими і 

приватними особами паспортних правил.  

9. Організація роботи з питань розгляду, узагальнення та аналізу 

пропозицій за листами, заявами та зверненнями громадян. Профілактика 

причин і умов, що провокують виникнення скарг громадян. 

10. Забезпечення дотримання норм законодавства про громадянство 

України; подання до комісії при Президентові України з питань громадянства 

висновків про визначення належності осіб, які постійно проживають в 

Україні, до громадянства України. 

Основні завдання підрозділів міліції громадської безпеки: 

1. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки, особливо 

під час проведення заходів із масовим перебуванням людей; попередження і 

припинення правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях. 

2. Попередження і припинення злочинів. 

3. Активна участь у розкритті злочинів і затриманні злочинців. 

4. Забезпечення особистої та майнової безпеки громадян. 

5. Проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до 

вчинення злочинів та інших правопорушень, здійснення адміністративного 

нагляду за громадянами, щодо яких його встановлено. 

6. Охорона і конвоювання затриманих і взятих під варту осіб. 

7. Боротьба з бродяжництвом та жебрацтвом. 

8. Профілактика пияцтва і боротьба з порушеннями антиалкогольного 

законодавства. 



 

 

9. Гарантування безпеки працівників суду, правоохоронних органів та 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та 

близьких родичів. 

10. Забезпечення дотримання встановлених правил дозвільної системи, 

паспортних правил, правил перебування і пересування в Україні іноземних 

громадян і осіб без громадянства. 

Організація роботи міліції громадської безпеки 

Забезпечення громадського порядку в містах та інших населених 

пунктах є одним з головних завдань органів внутрішніх справ. 

Апарати і підрозділи міліції громадської безпеки, виконуючи такі 

завдання, забезпечують громадський порядок як у звичайній обстановці, так і 

під час проведення масових заходів, в умовах стихійного лиха та інших 

надзвичайних обставинах: 

 здійснюють нагляд за виконанням усіма громадянами і посадовими 

особами правил, що регулюють громадський порядок; 

 сприяють у межах своїх повноважень депутатам Рад і посадовим 

особам під час виконання ними службових обов’язків у ситуації, коли окремі 

громадяни відмовляються виконувати їх законні вимоги; 

 вживають заходів з попередження дитячої безнаглядності; 

 виявляють осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя, ставлять 

їх на облік та організовують профілактичну роботу. 

Спільно з державними і громадськими організаціями працівники служб 

ведуть боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом, дрібним хуліганством та іншими 

порушеннями громадського порядку, припиняють порушення правил 

паспортної і дозвільної системи. 



 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МВС 

УКРАЇНИ. 

 

Одним з основних підрозділів міліції України, завданням яких є 

гарантування громадської безпеки, боротьба з вуличною злочинністю, захист 

прав, свобод і законних інтересів громадян, припинення правопорушень у 

тому числі, правил дорожнього руху, є патрульна служба МВС України. Для 

виконання завдань, покладених на неї, особовий склад патрульної служби 

повинен мати грунтовні знання законодавства України, нормативних актів 

МВС, високу професійну майстерність і тверду переконаність у тому, що 

своїми повсякденними діями вони безпосередньо впливають на боротьбу із 

злочинністю в державі, безпеку дорожнього руху та уособлюють для 

громадян і учасників дорожнього руху приклад чесності, порядності, 

неупередженості, витримки, є гаранами захисту їх законних прав. 

 Поняття, основні завдання та структура патрульної служби. 

Патрульна служба МВС України – це діяльність спеціальних нарядів 

міліції з охорони громадського порядку, безпеки і боротьби з 

правопорушеннями на вулицях, площах, у парках, на транспортних 

магістралях, портах, в аеропортах та інших громадських місцях, а також при 

проведенні масових заходів, ліквідації наслідків аварій, катастроф, 

стихійного лиха
11

. Патрульна служба міліції є складовою частиною системи 

органів внутрішніх справ.  

Вона входить до блоку міліції громадської безпеки і представлена в 

МВС Департаментом громадської безпеки. 

Патрульна служба міліції у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, Положенням про Патрульну службу міліції 

МВС України, нормативними актами МВС. Основним для роботи патрульної 

служби міліції є Закон України “Про міліцію”. 

Так, згідно з Положенням про Патрульну службу міліції МВС України, 

зокрема наказу МВС України №214 від 28 лютого 2006 року
12

, основними 

завданнями та функціями патрульної служби міліції є: 

 гарантування особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод 

і законних інтересів; 

 забезпечення охорони громадського порядку та громадської 

безпеки; 

 виявлення, запобігання, припинення злочинів, правопорушень, у 

тому числі порушень правил дорожнього руху, на території обслуговування; 

 захист власності від злочинних посягань; 
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 Наказ МВС України №214 від 28 лютого 2006 р 



 

 

 виявлення причин та умов, що сприяють скоєнню правопорушень 

у громадських місцях, застосування заходів щодо їх усунення; 

 здійснення нагляду за дотриманням громадянами постанов та 

рішень органів державної влади з питань охорони громадського порядку; 

 затримання осіб, які переховуються від органів дізнання, 

досудового слідства та суду, ухиляються від виконання кримінального 

покарання, а також встановлення осіб, які зникли безвісти; 

 оформлення дорожньо-транспортних пригод, які не мають ознак 

кримінального злочину, на автодорогах місцевого значення; 

 надання невідкладної медичної допомоги потерпілим у результаті 

громадсько небезпечних діянь, нещасного випадку, аварії, катастрофи, 

пожежі, стихійного лиха та інших надзвичайних подій, а також особам, які 

можуть завдати шкоду особистому життю та життю оточуючих; 

 взаємодія з громадськими формуваннями і населенням у 

питаннях охорони громадського порядку та під час здійснення заходів із 

безпеки дорожнього руху. 

Структура патрульної служби МВС України визначається додатком №1 

до наказу МВС №214 від 28.02.2006 року
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 та відображена на схемі. 

 

Структура побудови підрозділів патрульної служби: 

МВС України 

↓ 

ДГБ 

↓ 

Управління організації діяльності патрульної служби 

Департаменту громадської безпеки МВС України 

↓ 

Відділ, сектор організації діяльності патрульної служби управління, 

відділу громадської безпеки ГУМУС України в Автономній Республіці Крим, 

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті 

Севастополі 

При ГУМУС діють полк, батальйон, рота патрульної служби 

(підпорядковані управлінню, відділу громадської безпеки) 

↓ 

Сектор організації діяльності патрульної служби відділу громадської 

безпеки міського управління 

* При міському управлінні діють полк, батальйон, рота патрульної 

служби (підпорядковані відділу громадської безпеки) 

↓ 

Сектор організації діяльності патрульної служби, старший інспектор 

(інспектор) з організації діяльності патрульної служби відділу, сектору 

охорони громадського порядку, 

міського, районного відділу внутрішніх справ 

                                           
13

 Наказ МВС №214 від 28.02.2006 р 



 

 

** При районному управлінні, міському, районному відділі діють 

батальйон, рота, взвод, група патрульної служби (підпорядковані відділу, 

сектору охорони громадського порядку) 

 

* Підрозділи можуть створюватись при ГУМВС України в місті Києві, 

УМВС України в місті Севастополі та при УМВС для обслуговування 

обласних центрів із районним поділом у разі відсутності єдиного органу 

внутрішніх справ з обслуговування території міста. 

** Передбачається у складі міського управління в разі створення 

підрозділів патрульної служби у структурі підпорядкованих йому районних 

відділів. При цьому у складі вказаних районних відділів сектори та посади з 

організації діяльності патрульної служби не вводяться. 

Пунктом 1.4 наказу МВС України №505 від 30 вересня 2008 року “Про 

заходи щодо вдосконалення ситстеми комплексного використання сил і 

засобів в охороні громадського порядку”
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 передбачено необхідність 

підпорядкування ГУМВС, УМВС стройових підрозділів, які дислокуються в 

обласних центрах. 

Розстановка сил і засобів патрульної служби 

Розміщення сил і засобів служби здійснюється на підставі дислокації 

маршрутів патрулювання і постів відповідно до обов'язкових норм 

щоденного виставлення нарядів і виходу на лінію патрульних автомобілів і 

мотоциклів. 

Наряди можуть бути тільки парними і ніколи одиночними. Несення 

служби працівникам ПС поодинці заборонено. Це зумовлено дотриманням 

заходів особистої безпеки і взаємострахування. 

Кожному наряду доручається виконання службових обов'язків на 

конкретному маршруті патрулювання чи посту. 

Маршрут патрулювання – це визначена дільниця чи територія міста, 

району, мікрорайон, на якій встановлюється періодичний контроль за станом 

громадського порядку та рухом автотранспорту і пішоходів. 

Пост – це ділянка території, на якій організується несення ПС у зв'язку 

з необхідністю забезпечення громадського порядку, регулювання 

дорожнього руху, проведення оперативно-розшукових заходів.  

Форма несення патрульної служби – це зовнішнє вираження 

розміщення сил патрульної служби 

Основними формами несення служби є: 

 патрулювання на автомобілях, мотоциклах, велосипедах, конях, 

вертольотах; 

 піше патрулювання; 

 несення служби на постах. 

Піше патрулювання застосовується для контролю за рухом на 

невеликих за довжиною, напружених за інтенсивністю і небезпечних в 
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аварійному плані ділянках доріг (вулиць). При цьому застосовуються методи 

несення служби, що дають можливість інспектору вчасно надавати допомогу 

громадянам, фіксувати і припиняти всі правопорушення. 

Під час пішого патрулювання забороняється: 

 перебування інспектора на проїзній частині дороги, особливо на 

слизькому дорожньому покритті; 

 несення служби в умовах недостатньої видимості (темряві); 

 несення служби на посту, маршруті, якщо відсутня можливість 

оперативного зв'язку з відповідним черговим ОВС, командиром, старшим 

зміни, сусіднім нарядом. 

Одним з основних методів організації роботи з боротьби зі злочинністю 

на вулицях, площах, у парках і скверах є комплексне використання наявних 

сил та засобів міліції і громадськості (єдина дислокація). 

Єдина дислокація – це узгоджена розстановка сил та засобів 

патрульної служби, Державної служби охорони, дільничних інспекторів 

міліції, інших сил міліції і громадськості за єдиним комплексним планом із 

метою ефективного їх використання для охорони громадського порядку, 

об'єктів народного господарства, а також забезпечення безпеки дорожнього 

руху на території населеного пункту, району. 

Сутність комплексного використання сил органів внутрішніх справ 

полягає в тому, що, виконуючи свої безпосередні обов'язки, вони одночасно в 

районі свого поста і маршруту вирішують загальні завдання патрульної 

служби з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю. 

Розстановка сил різних служб органів внутрішніх справ здійснюється з 

урахуванням місць і часу їх безпосередньої роботи. В результаті 

забезпечується оптимальне використання всіх наявних сил, максимальне 

перекриття патрульними нарядами території міст та інших населених 

пунктів. 

Комплексний підхід дозволяє не тільки раціонально розставити сили і 

засоби, але і залучати до охорони громадського порядку додаткові сили, 

збільшувати кількість нарядів на вулицях міст та в інших громадських 

місцях, створювати їх найбільшу щільність там, де ускладнюється 

оперативна обстановка. 

Слід відзначити, що реалізація цього методу може бути успішною лише 

за умови здійснення взаємодії між різними службами та підрозділами органів 

внутрішніх справ, громадськими формуваннями. 

Відповідно до статуту ППСМ основним документом для організації 

охорони громадського порядку на території міста або іншого населеного 

пункту є план комплексного використання сил та засобів міліції (єдина 

дислокація). Цей план розробляється службою охорони громадського 

порядку за безпосередньою участю командира стройового підрозділу 

патрульної служби, керівників відділів (відділень) ДСБДР та ДСО, 

підписується ними та затверджується начальником міськрайоргану 

внутрішніх справ. Крім цього, враховуються пропозиції найбільш 

досвідчених працівників, які безпосередньо несуть патрульну службу. У 



 

 

містах із районним поділом єдина дислокація складається в кожному 

райоргані та затверджується начальником ГУМВС, УМВС після узгодження 

з управлінням (відділом) охорони громадського порядку. Дислокація постів 

та маршрутів патрулювання розробляється на основі реального вивчення 

оперативної обстановки, і з урахуванням усіх її змін здійснюється розрахунок 

наявних сил та засобів. 

План повинен містити найбільш важливі вихідні дані, необхідні 

керівникові міськрайоргану внутрішніх справ для прийняття рішення щодо 

розстановки патрульно-постових нарядів на добу. Він розробляється на 

весняно-літній та осінньо-зимовий періоди, а за необхідності може 

здійснюватися його коригування. 

У міськрайоргані повинно бути два примірники плану: один – у 

черговій частині, другий – у начальника міськрайоргану або його заступника 

– начальника міліції громадської безпеки. Відповідні витяги з плану повинні 

бути у відділах (відділеннях) ОГП, підрозділах патрульної служби, 

підрозділах “Беркут”, “Сокіл”, “Барс”, військових частинах Внутрішніх 

військ, ДСБДР, ДСО. 

Норми щодобового виставлення нарядів визначаються, виходячи зі 

штатної чисельності особового складу підрозділів відповідно до вимог 

Статуту ППСМ України. 

Приблизний перелік постів та маршрутів розробляється для всіх 

комплексних сил, які беруть участь в охороні громадського порядку в умовах 

стабільної оперативної обстановки, на всю підпорядковану територію, 

виходячи із загальної довжини вулиць, з розрахунку: на один піший маршрут 

– від 1 до 1,5 км, на мотоциклі – від 3 до 5 км, на автомобілі – 6-8 км. 

Довжину маршрутів може бути збільшено або зменшено, залежно від їх 

особливостей та стану оперативної обстановки на них. 

Характеристика маршруту містить такі дані: 

 найменування підрозділу міліції, від якого залучаються сили та 

засоби; 

 вид наряду з номером поста (маршруту); 

 зона дії (центр та межі поста, довжина маршруту, пункти зупинок); 

 основні та особливі обов'язки; 

 чисельний склад наряду (парний, посилений). 

Нумерація постів та маршрутів патрулювання встановлюється 

начальником ОВС (начальником МГБ). Рекомендується першими вказати 

номери цілодобових маршрутів (постів) патрулювання, а за ними – номери 

двозмінних та однозмінних маршрутів. 

Кількість постів та маршрутів у переліку повинна перевищувати 

максимально можливу кількість постів, що перекриваються за одну зміну з 

урахуванням обов'язкових норм виставлення особового складу. Такий підхід 

дозволить керівникові завчасно визначити найбільш ефективні варіанти 

розстановки і маневрування нарядами залежно від можливих змін 

оперативної обстановки. При цьому не треба поділяти пости (маршрути) на 



 

 

основні та додаткові. 

Розстановка сил здійснюється з урахуванням місця та часу їх 

безпосередньої роботи, не допускаючи одночасного несення служби 

нарядами різних служб на одному й тому ж маршруті. 

Майже в кожному населеному пункті є важливі в оперативному плані 

місця, де протягом доби або в певний час повинен знаходитися патрульний. 

Однак деяку частину сил залежно від стану оперативної обстановки на 

території зони обслуговування потрібно переміщувати протягом зміни з 

одного маршруту на інший, а також з пішого поста (маршруту) на 

автопатруль і навпаки.  

Таким чином, при вирішенні питання про те, які пости та маршрути 

регулювання необхідно робити однозмінними, двозмінними або тризмінними 

і в який час доби їх виставляти, керуються даними про особливості території 

та стан оперативної обстановки на ній.  

Обов’язки нарядів визначаються для кожного маршруту (посту) з 

урахуванням оперативної обстановки. У них зазначається: 

 місце несення служби на маршруті (посту); 

 те, на що звертати особливу увагу, та порядок дій при попередженні 

та припиненні правопорушень, а також при отриманні повідомлень про них; 

 найбільш характерні тактичні прийоми несення служби; 

 порядок взаємодії та зв'язку з іншими нарядами, дільничними 

інспекторами міліції, оперативним складом, громадськими пунктами охорони 

порядку та способи підтримання зв’язку з черговими. 

Слід зазначити, що кожний маршрут (пост) має свої, лише йому 

притаманні, особливості, які відрізняють його від інших постів та маршрутів 

патрулювання. У районі одного маршруту можуть бути розташовані 

розважальні та комерційні заклади, магазини, а в районі іншого – школи, 

гуртожитки. Усе це визначає особливі обов’язки інспектора ПС зазначеного 

маршруту патрулювання (посту). При визначенні особливих обов'язків 

нарядів недостатньо вказати, які об’єкти розташовані на території маршруту 

(посту) патрулювання, а необхідно поставити завдання наряду в конкретний 

час. 

Як правило, інспектори патрульної служби повинні закріплюватися 

максимум за 2-3 маршрутами патрулювання, а якщо можливо – за одним і 

тим же маршрутом або постом, і без потреби на інші дільниці не 

призначатися. Це робиться для того, щоб забезпечити максимальну 

обізнаність патрульного з тією територією, де він несе службу, усіма 

особливостями, які притаманні лише тому маршруту, за яким закріплено 

наряд патрульної служби (розташування розважальних та комерційних 

закладів, магазинів, кіосків, обмінних пунктів валюти, порядок їх роботи, 

охорони та інкасації, а також шкіл, гуртожитків і, відповідно, категорією 

громадян, яка там працює і проживає), станом оперативної обстановки в 

районі розташування маршруту. Інспектор патрульної служби повинен знати, 

в який час доби на маршруті патрулювання вірогідніше за все може бути 

скоєно злочин і який саме, хто частіше стає жертвою злочину тощо. 



 

 

Кожен патрульний повинен знати не лише ту категорію осіб, від якої 

можна чекати правопорушення, а й тих громадян, до яких можна звернутися 

за допомогою, порадою або іншою інформацією. Передусім це двірники, 

пенсіонери та інші мешканці будинків. Бажано знаті їх прізвища, ім'я та по 

батькові і постійно з ними спілкуватися. 

У кожного патрульного міліціонера обов'язково повинна бути 

службова книжка, до якої він записує всю необхідну інформацію, отриману 

на інструктажі (скоєні злочини, прикмети осіб, які розшукуються, викрадене 

майно та інші відомості), а відповідальний по ОВС (зазвичай, один з його 

керівників) контролює здійснення інспектором патрульної служби записів до 

персональних службових книжок. 

Управління силами та засобами, що беруть участь в охороні 

громадського порядку, має здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалася 

висока ефективність дій на основі раціональної розстановки, своєчасного 

маневрування, високої активності несення служби, підтримувалася постійна 

готовність до виконання завдань, які виникають при раптових ускладненнях 

оперативної обстановки. З цією метою повинно бути організовано єдине 

керівництво патрульно-постових нарядів, забезпечено їх стійкий радіозв'язок 

на єдиній радіохвилі. На кожний маршрут, пост складається картка маршруту 

патрулювання, поста, яка зберігається в черговій частині і видається наряду 

перед тим, як він заступає на службу. Фактичну розстановку нарядів 

протягом доби відображають позмінно на схемі у черговій частині.  

За наявності достатньої кількості задіяних на патрульній дільниці сил 

та засобів, особливо автотранспорту, декілька нарядів, що несуть службу на 

суміжних постах та маршрутах патрульної дільниці, можуть об'єднуватися в 

пересувні міліцейські патрульні групи. Старший автопатруля одночасно є 

старшим патрульної групи, маршрут патрулювання якої розробляється таким 

чином, щоб забезпечити постійний контроль за несенням служби пішими 

нарядами патрулювання, а в разі необхідності надати їм практичну допомогу 

під час затримання правопорушників. Міліціонери підрозділу патрульної 

служби, які закріплені для постійного несення служби на патрульній 

дільниці, в окремих випадках можуть залучатися до охорони громадського 

порядку за межами цієї патрульної дільниці (для цільового відпрацювання 

певної території населеного пункту, району, області – за рішенням 

начальника органу внутрішніх справ; під час переслідування злочинця або 

інших тимчасових обставинах – за командою чергового органу внутрішніх 

справ). Усі патрульні наряди, які несуть службу на території цієї патрульної 

дільниці, знадходяться в оперативному підпорядкуванні начальника 

патрульної дільниці.  

Свою роботу начальник патрульної дільниці спрямовує на тісну 

співпрацю з місцевими органами влади, громадськими формуваннями, 

депутатами сільської, селищної, міської, районної в місті рад, народними 

депутатами України. 

Виходячи з цього, він зобов'язаний: 

 вивчати та досконало знати стан оперативної обстановки на території 



 

 

обслуговування патрульної дільниці, своєчасно інформувати патрульні 

наряди про її зміни, вносити пропозиції начальнику органу внутрішніх справ 

щодо доцільної розстановки та маневрування патрульними нарядами, що 

беруть участь в охороні громадського порядку на патрульній дільниці; 

 своєчасно інформувати патрульні наряди про стан оперативної 

обстановки на дільниці та про осіб, які здатні скоїти правопорушення. У разі 

скоєння злочину організовувати роботу підпорядкованих сил та засобів щодо 

розшуку злочинців по гарячих слідах; 

 при змінах оперативної обстановки доповідати про це оперативному 

черговому органу внутрішніх справ та здійснювати маневрування силами та 

засобами в межах патрульної дільниці; 

 вимагати від патрульних дотримання правил особистої безпеки під 

час несення служби, а під час підготовки до неї – особисто перевіряти їх 

оснащення зброєю, спеціальними засобами індивідуального захисту та 

активної оборони, знання своїх прав та обов'язків у поводженні з 

громадянами; 

 уживати заходів запобігання порушенням законності та службової 

дисципліни підпорядкованим особовим складом, а в разі їх виникнення − 

організовувати проведення службової перевірки; 

 здійснювати контроль за несенням ПС на дільниці; 

 під час несення служби роз'ясняти міліціонерам особливості 

дільниці, маршруту, навчати формам та методам профілактики та боротьби з 

правопорушеннями; 

 підтримувати постійний зв'язок із патрульними нарядами, які несуть 

службу на сусідніх дільницях, пунктами охорони порядку та оперативними 

черговими міськрайорганів, ГУМВС, УМВС; 

 після закінчення несення служби на території обслуговування 

патрульною дільницею прибути до міськрайліноргану;  

 доповісти черговому про стан оперативної обстановки та занести до 

книги служби нарядів результати роботи за добу. 

У період несення служби начальник патрульної дільниці 

підпорядковується черговому міськрайліноргану. 

Дислокація маршрутів патрулювання і посад розробляється залежно від 

місця і часу здійснення всіх правопорушень, зареєстрованих на території, що 

обслуговується. 

Підготовка нарядів до виконання патрульної служби 

Робота підрозділу патрульної служби організовується в цілодобовому 

режимі відповідно до графіка, затвердженого начальником органу, при якому 

зазначений підрозділ створено, або його заступником. Для несення 

патрульної служби формуються наряди в кількості не менше двох 

працівників. При цьому до складу наряду, як правило, входить старший 

інспектор патрульної служби, який є одночасно старшим наряду. Працівники 

міліції несуть патрульну службу в установленій формі одягу. 



 

 

Розрахунок сил і засобів для несення служби, обсяг особового складу, 

склад нарядів щодо замін фіксується у книзі нарядів. Підготовка, інструктаж 

і розвід нарядів регламентується Статутом патрульно-постової служби міліції 

України. 

Службовці, які заступають в наряд, повинні мати охайний зовнішній 

вигляд, справне спорядження, формений одяг, визначений командиром 

стройового підрозділу, а також: табельну зброю, спеціальні технічні засоби, 

список осіб, автомобілів і мотоциклів, оголошених у розшук за останню 

добу, із зазначенням номерів двигуна, кузова, шасі (рам), а також особливі 

прикмети: словесні портрети, фотографії (фотороботи) розшукуваних 

злочинців; картку маршруту чи посту патрулювання, службову книжку, 

службове і водійське посвідчення; бланки протоколів, актів, пояснень, дві 

авторучки (або змінний елемент до авторучки, а взимку – авторучку з 

незамерзаючим чорнилом), олівець, диск зі світлоповертаючим елементом, 

свисток, кишеньковий електричний ліхтар (при роботі в умовах недостатньої 

видимості), “Правила дорожнього руху”; службову сумку чи планшет, 

рулетку (5-10 м), при опадах – плащ-накидку.  

Особа, яка інструктує, зобов'язана: 

 переконатися в готовності особового складу до несення служби і 

вжити заходів до усунення виявлених недоліків; 

 перевірити знання нарядами патрульної служби своїх прав і 

обов'язків, окремих положень нормативних актів, правил застосування зброї і 

спеціальних засобів, прикмет розшукуваних злочинців і викраденого майна, 

заходів особистої безпеки при несенні служби; 

 оголосити результати несення служби за минулу добу, якщо 

треба, звернути увагу на недоліки, навести приклади зразкових дій нарядів 

патрульної служби; 

 прокоментувати оперативну обстановку, поставити нарядам 

конкретні задачі на весь період несення служби і визначити порядок їх 

виконання; 

 запропонувати інспекторам патрульної служби вирішити декілька 

задач, при цьому розглянути найбільш характерні тактичні прийоми несення 

служби (ведення спостереження, виявлення грубих і аварійно-небезпечних 

порушень Правил дорожнього руху, злочинців за ознаками наслідків 

здійснення злочину, попередження і припинення групових порушень 

громадського порядку, затримання озброєних злочинців і т.д.); 

 нагадати інспекторам про необхідність дотримання законності, а 

також про ввічливе й уважне ставлення до громадян, надання їм усілякої 

допомоги в межах своєї компетенції; 

 роз'яснити порядок зміни нарядів, зв'язку і взаємодії. 

Проведення інструктажу закінчується віддачею наказу про заступлення 

нарядів міліції на службу. 

Під час проведення негласної перевірки заборонено чинити 

провокаційні дії щодо інспекторів. Наприклад, перевіряючий навмисно 



 

 

порушив громадський порядок, був зупинений працівником патрульної 

служби, надав для перевірки паспорт та намагається дати інспектору хабара. 

Той відмовляється, але перевіряючий продовжує наполягати на своєму, якщо 

не вдається дати гроші, пропонує продукти харчування (горілку, каву тощо), 

інші предмети і речі. Якщо знову не вдалося дати хабара, кидає гроші на 

сидіння патрульного автомобіля або непомітно підсовує їх під планшет, 

документацію, інші предмети, а потім звинувачує інспектора в отриманні 

незаконної винагороди. Такі дії перевіряючих недопустимі і ставлять цю 

особу поза законом. 



 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ 

ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ. 

 

Служба дільничних інспекторів міліції (ДІМ) виникла в результаті 

пошуку нових форм діяльності міліції в містах і одержала нормативне 

оформлення тільки після того, як довела свою ефективність і доцільність. 

Дільничний інспектор міліції є представником органу внутрішніх справ 

на адміністративній дільниці. У своїй щоденній діяльності він керується 

Конституцією України, Законом України “Про міліцію”, іншими 

законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України, 

нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, які й 

становлять правову основу його діяльності. 

Основними ж нормативними документами для роботи дільничного 

інспектора міліції є “Положення про службу дільничних інспекторів міліції в 

системі МВС України”, затверджене наказом МВС України №550 від 11 

листопада 2010  р., та наказ МВС України №400 від 30.05.2005 р. “Про 

заходи щодо вдосконалення організації роботи служби дільничних 

інспекторів міліції”. 

Положення про службу дільничних інспекторів міліції визначає 

завдання, основні напрями організації роботи, обов'язки і права працівників 

служби дільничних інспекторів міліції. 

Дільничні інспектори входять до складу Департаменту громадської 

безпеки, організаційне та методичне забезпечення їх діяльності здійснюють 

відділи дільничних інспекторів міліції головних управлінь МВС України в 

АР Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях 

та місті Севастополі. 

На місцях організація роботи дільничного інспектора покладається на 

відділи (відділення) міських (районних) ОВС в особі начальника міського 

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

начальника міліції громадської безпеки.  

Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник 

відділення (відділу) дільничних інспекторів та старший дільничний 

інспектор. 

Свої функції дільничний інспектор виконує, спираючись на довіру і 

підтримку населення, громадські формування та трудові колективи. 

Дільничний інспектор призначається на посаду і звільняється наказом 

начальника УМВС України в областях. Посада дільничного інспектора 

підлягає заміщенню працівником, котрий, як правило, має вищу або середню 

спеціальну юридичну освіту. 

Основні завдання і функції служби ДІМ 

Основними завданнями служби дільничних інспекторів міліції на 

адміністративній дільниці є: 

1. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, 

схильними до скоєння правопорушень. Охорона громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки. 



 

 

2. Робота з населенням та громадськими формуваннями на 

адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку й 

громадської безпеки. 

3. Попередження злочинів та адміністративних правопорушень. Участь 

у розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці. 

Положенням чітко визначено основні функції служби дільничних 

інспекторів міліції: 

1. Всебічно, повно й об'єктивно досліджувати причини й умови, які 

сприяють учиненню правопорушень, вносити пропозиції щодо їх усунення, 

підвищувати ефективність організації роботи дільничних інспекторів міліції, 

забезпечувати правопорядок, інформувати населення з цих питань у своїх 

виступах та через засоби масової інформації. 

2. Розробляти й реалізовувати заходи щодо зміцнення дисципліни й 

законності серед працівників служби дільничних інспекторів міліції. 

3. Вивчати, узагальнювати й рекомендувати до впровадження 

позитивний досвід роботи дільничних інспекторів міліції. 

4. Забезпечувати добір, розстановку й виховання працівників служби 

дільничних інспекторів міліції, підвищувати їхню кваліфікацію та 

професійну майстерність. 

5. Організація відповідно до законодавства України розгляду і 

вирішення звернень громадян, які надходять для виконання службі 

дільничних інспекторів міліції. 

6. Участь у розкритті злочинів, скоєних на адміністративних дільницях. 

Обов’язки ДІМ 

З метою виконання основних завдань, покладених на дільничного 

інспектора міліції, він зобов'язаний: 

1. Постійно вивчати та аналізувати оперативну ситуацію на 

адміністративній дільниці. 

2. Знати: 

Територію адміністративної дільниці, її особливості, систему доріг, 

розташування та розклад роботи підприємств усіх форм власності, баз, 

складів, інших місць зберігання товарно - матеріальних цінностей, а також 

місця збереження вогнепальної зброї та вибухових матеріалів, аптеки, інші 

місця збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок 

охорони, місця стоянок автотранспорту, а в сільській місцевості − усі 

населені пункти, фермерські господарства, лісові масиви, заготівельні та 

переробні організації. 

Населення адміністративної дільниці, характер його зайнятості, 

етнічний склад, місцеві звичаї, традиції та культуру. 

Кількість скоєних на адміністративній дільниці злочинів, класифікацію 

за видами, способом, місцем та часом вчинення, обставини, які сприяють їх 

скоєнню, осіб, поведінка котрих контролюється працівниками органів 

внутрішніх справ, прикмети осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, 

злочинців, викрадених речей та транспортних засобів, які перебувають у 

розшуку. 



 

 

Місця концентрації криміногенних осіб. 

Сили та засоби, які задіяні для охорони громадського порядку, 

попередження й розкриття злочинів та правопорушень. 

Порядок огляду місця пригоди, виявлення, закріплення та вилучення 

слідів злочину та інших речових доказів, а також порядок оформлення 

процесуальних документів. 

3. Надавати у межах своєї компетенції допомогу громадянам, 

посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, громадським 

об'єднанням та працівникам інших підрозділів міськ,-райорганів внутрішніх 

справ у здійсненні їх законних прав та інтересів. 

Права ДІМ 

З метою виконання покладених на нього обов'язків ДІМ має право: 

Вимагати від громадян і службових осіб припинення злочину або 

адміністративного правопорушення, а також дій, які перешкоджають 

здійсненню повноважень міліції, законній діяльності громадян. 

Перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх 

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

адміністративного правопорушення. 

Виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, 

на підставі та в порядку, що встановлені законодавством України. 

Отримувати від громадян і посадових осіб пояснення, відомості, 

довідки, які необхідні у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

дільничного інспектора. 

Викликати осіб, які систематично вчинюють порушення громадського 

порядку та інші правопорушення, для їх офіційного попередження щодо 

неприпустимості протиправної поведінки. 

Доставляти до міськрайоргану і затримувати на строк до трьох годин 

осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його 

припинення згідно із законодавством України, якщо вичерпані інші заходи 

впливу. 

Затримувати (у разі відсутності військових патрулів) 

військовослужбовців, які порушують громадський порядок або вчиняють 

злочини, і доставляти їх до чергової частини міськ,- райоргану для 

подальшого передання військовим патрулям, представникам військової 

комендатури, військових частин або військових комісаріатів.  

Викликати громадян і посадових осіб у справах і за матеріалами, які 

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

кримінально-процесуальним законодавством і законодавством про 

адміністративні правопорушення, здійснювати приведення громадян і 

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

Складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати 

адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення (80791-10). 



 

 

Проводити передбачені кримінально-процесуальним законодавством 

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

виконання окремих письмових доручень прокурорів, слідчих, органів 

дізнання, постанов суддів і ухвал судів. 

Вилучати вогнепальну зброю і бойові припаси з підприємств, 

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

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

проводити обстеження об'єктів дозвільної системи, вилучати вогнепальну 

зброю у громадян при скасуванні дозволу на право її зберігання і 

використання. 

Входити безперешкодно в будь-який час доби: 

 на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у 

тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, 

переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину або за умов 

стихійного лиха; 

 до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під 

адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених 

судом обмежень. Забороняється входити на територію і в приміщення 

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

іноземних громадян, які користуються дипломатичним імунітетом. 

Затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ відповідно до 

законодавства України осіб, які підозрюються в скоєнні злочину або 

ухиляються від виконання кримінального покарання чи адміністративного 

арешту, а також осіб, щодо яких запобіжним заходом обрано взяття під 

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

передбачених Законом України “Про міліцію” (565-12 ).  

Використовувати безкоштовно транспортні засоби, що належать 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 

засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 

держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 

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

лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, 

для переслідування правопорушників та доставки їх до органів внутрішніх 

справ. 

Виносити офіційні застереження та захисні приписи особам, які 

вчинили насильство в сім'ї. 

У невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно користуватися 

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

Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю в порядку, встановленому Законом України “Про 

міліцію” (565-12 ). 

Підписувати і надсилати: 

Запити: 



 

 

 в інформаційні центри − щодо громадян, які проходять у справах 

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

робота, з метою перевірки на наявність у них судимості; 

 за місцем роботи правопорушників − про видачу на них 

характеристик, довідок та інших документів, необхідних для перевірки заяв 

громадян, виконання запитів підприємств, установ і організацій, проведення 

профілактичної роботи; 

 у наркологічні, психоневрологічні диспансери та інші установи 

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

профілактичному обліку, наявність у них захворювань хронічним 

алкоголізмом чи наркоманією, їх ставлення до лікування. 

Відповіді на запити підприємств, установ, організацій про 

місцезнаходження осіб, які ухиляються від сплати аліментів. 

Повідомлення за місцем роботи осіб, які знаходяться під наглядом 

міліції, про встановлення щодо них адміністративного нагляду і пропозиції 

стосовно закріплення за ними шефів-наставників. 

Пропозиції щодо створення в трудових колективах комісії з боротьби із 

пияцтвом, товариського суду, ради громадських пунктів охорони порядку з 

обговорення антигромадської поведінки осіб, які перебувають на 

профілактичному обліку, і проведення з ними виховної роботи. 

Направлення до органів судово-медичної експертизи на медичне 

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

ступінь тяжкості цих ушкоджень. 



 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДОЗВІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ. 

 

Згідно з нормами чинної Конституції (стаття 27, яка надає право 

кожному захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань), Закону України “Про міліцію”, Постанови 

Верховної Ради „Про право власності на окремі види майна”, Положення про 

Міністерство внутрішніх справ України та Положення про дозвільну систему 

міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, 

підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, а також 

громадяни мають право у встановленому порядку використовувати, 

зберігати, перевозити предмети, матеріали і речовини, відкривати 

підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна 

система.  

Поняття, призначення та правова основа дозвільної системи 

Дозвільна система – це особливий порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених 

предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування 

окремих підприємств, майстерень і лабораторій із метою охорони інтересів 

держави та безпеки громадян. 

До предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система, належать: 

Вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, 

спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), 

бойові припаси до неї. 

Холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо). 

Пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів за секунду. 

Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони. 

Вибухові матеріали і речовини. 

Сильнодіючі отруйні речовини I – II класу безпечності. 

Збудники інфекційних захворювань I – II групи патогенності і токсини. 

Сховища, склади і бази, де вони зберігаються. 

Стрілецькі тири і стрільбища.  

Мисливсько-спортивні стенди. 

Підприємства і майстерні з виготовлення і ремонту вогнепальної та 

холодної зброї, піротехнічні майстерні. 

Пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, 

правил поводження з ними та їх застосування. 

Магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до 

неї.  

Штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи. 



 

 

Організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і 

лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із 

збудниками інфекційних захворювань I – II групи патогенності і токсинами. 

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992р. 

“Про право власності на окремі види майна” визначено спеціальний порядок 

набуття права власності громадянами на окремі види майна, відповідно до 

якого громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного 

ними з відповідного дозволу, що надається:  

 на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю – органами 

внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку; 

 на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, 

гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами) – органами внутрішніх 

справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку; 

 на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії, − органами внутрішніх справ за 

місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;  

 на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра 

і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду – органами внутрішніх 

справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку.  

За жодних обставин не може перебувати у власності громадян, 

громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших 

держав на території України такий перелік видів майна: 

Зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної 

вище, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що 

придбаються громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх 

справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси. 

Вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а 

також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва. 

Бойові отруйні речовини. 

Наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за 

винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря). 

Протиградні установки. 

Державні еталони одиниць фізичних величин. 

Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. 

Електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються 

правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та патронів 

до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.  

Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, 

однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність. У разі 

наявності трьох і більше одиниць вогнепальної, пневматичної зброї, 

арбалетів приміщення (будинок, квартира тощо) або сейф (шафа) для її 

зберігання повинні бути обладнані охоронною сигналізацією, автономною 

або з виводом на ПЦН органів внутрішніх справ. При цьому спускові гачки 

мисливської вогнепальної зброї повинні бути замкнені курковими замками 

безпеки. 



 

 

Таким чином, на території України відповідно до вимог чинного 

законодавства та належної відомчої нормативної бази визначений перелік 

предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на 

які поширюється дозвільна система, а також встановлений спеціальний 

порядок набуття права власності міністерствами та іншими центральними 

органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, 

господарськими об'єднаннями, а також громадянами на окремі види майна. 

Завдання органів внутрішніх справ щодо здійснення правил 

дозвільної системи 

Основними завданнями органів внутрішніх справ є: 

1. Запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, 

пневматичної калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів за секунду зброї і холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо), 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, боєприпасів до зброї і вибухових 

матеріалів. 

2. Попередження випадків їх втрат, крадіжок, використання не за 

призначенням та з протиправною метою.  

Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

господарських об'єднань та громадянами правил дозвільної системи органи 

внутрішніх справ здійснюють шляхом: обстеження таких об'єктів, перевірки 

й надання згоди керівникам підприємств, установ і організацій та 

господарських об'єднань для укладення трудових договорів із громадянами 

на виконання робіт, пов'язаних із виготовленням придбанням, зберіганням, 

обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених 

предметів і матеріалів; проведення профілактичних заходів щодо 

попередження та припинення порушень правил дозвільної системи; 

притягнення порушників до відповідальності в порядку, встановленому 

законодавством України. 

Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і 

речовин видаються на строк до 3 місяців. 

Дозволи видаються: 

І. Департаментом громадської безпеки МВС України  

ІІ. Управліннями (відділами) громадської безпеки ГУМВС України в 

Криму, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. 

Севастополі  

ІІІ. Міськрайоргани внутрішніх справ  

Дозволи на придбання зброї видаються громадянам органами 

внутрішніх справ після пред'явлення паспорта або документа, який засвідчує 

особу. Невикористані дозволи мають бути повернені в органи внутрішніх 

справ. 



 

 

Придбана громадянами гладкоствольна, нарізна, комбінована 

мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя протягом десяти днів 

із дня придбання має бути зареєстрована в органах внутрішніх справ за 

місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання, носіння. 

Для одержання дозволу на зберігання, носіння вогнепальної 

мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої та пневматичної зброї, 

арбалетів власниками в органи внутрішніх справ подаються: 

 письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу 

внутрішніх справ; 

 три фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про 

продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело надходження та 

приналежність зброї; 

 платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за 

реєстрацію (перереєстрацію) зброї. 

Мисливські ножі громадяни можуть придбати з дозволу органу 

внутрішніх справ на право зберігання і носіння мисливської вогнепальної 

зброї, а також арбалетів, що використовуються громадянами винятково для 

полювання. При цьому в дозволі на право зберігання і носіння зброї 

магазином робиться відмітка про реалізацію такого ножа. 

Дозволи на придбання, зберігання і носіння вогнепальної нарізної зброї 

громадянами України підписуються міністром внутрішніх справ України, 

його першими заступниками, заступником – начальником міліції громадської 

безпеки, начальником Департаменту громадської безпеки, начальниками 

ГУМВС України в Криму, м. Києві, Київській області, УМВС України в 

областях, м. Севастополі, а в разі їх відсутності - особами, що виконують 

згідно із наказом їхні обов'язки, та заступниками – начальниками міліції 

громадської безпеки. 

Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та носіння зброї 

здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, 

правил поводження і застосування та прийняття відповідних заліків. 

Навчання проводиться фахівцями відповідних установ, організацій, що 

згідно зі статутними завданнями мають на це право, за затвердженою МВС 

України програмою. Пункти навчання створюються тільки за узгодженням із 

ДГБ МВС України за поданням УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС на основі 

укладених договорів. До складу комісій із приймання заліків входять 

працівники служби дозвільної системи. 

Обов'язки дільничного інспектора міліції щодо здійснення правил 

дозвільної системи 

Об'єкти дозвільної системи обстежуються щоквартально інспекторами 

дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції, а об'єкти, де 

зберігається та використовується велика кількість зброї (20 чи більше 

одиниць), і склади вибухових матеріалів – щомісячно. Керівники органів 

внутрішніх справ повинні не менше одного разу на рік брати особисту участь 

у перевірці об'єктів дозвільної системи. 



 

 

Не менше одного разу на рік об'єкти дозвільної системи повинні 

обстежуватися працівниками, які здійснюють дозвільну систему, спільно з 

представниками відповідних комітетів, товариств, інших зацікавлених 

відомств. 

На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково перевіряється 

організація відомчого контролю за схоронністю предметів і матеріалів, на які 

поширюється дозвільна система. 

У разі виявлення під час обстеження об'єктів порушень складаються 

відповідні акти, в яких детально описується суть виявлених недоліків, 

указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті 

дозвільної системи, а другий після доповіді керівництву органу внутрішніх 

справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт. У разі потреби один 

примірник акта надсилається в підрозділи охорони при органах внутрішніх 

справ. 

Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлено порушень, складається 

рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються: дата 

перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки. Акти і рапорти про 

перевірки об'єктів дозвільної системи направляють керівникам органів 

внутрішніх справ, які приймають відповідні рішення, після чого вони 

підшиваються до облікових справ на ці об'єкти. 

Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення правил 

дозвільної системи 

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення ДІМ 

має право складати протоколи при порушенні таких норм дозвільної системи: 

1) порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі 

іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї (ст. 

190 КУпАП); 

2) порушення громадянами правил зберігання, носіння або 

перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 

припасів (ст. 191 КУпАП); 

3) порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил узяття її на облік (ст. 

192 КУпАП); 

4) ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і бойових припасів (ст. 193 КУпАП); 

5) порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) 

порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 

припасів (ст. 194 КУпАП);  

6) порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил 

зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

бойових припасів (ст. 195 КУпАП); 

7) порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних 

засобів самооборони (ст. 195-1 КУпАП); 



 

 

8) порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку 

газових пістолетів і револьверів та патронів до них (ст. 195-2 КУпАП); 

9) порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи 

продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що 

застосовуються правоохоронними органами (ст. 195-4 КУпАП); 

10) стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї 

в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням 

установленого порядку (ст. 174 КУпАП). 



 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ТА 

КОНВОЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ. 

 

Важливе місце у виконанні завдань, поставлених перед міліцією, 

займають спеціальні установи органів внутрішніх справ. Вони виконують 

різні за змістом функції, які ґрунтуються на суворому дотриманні законності, 

неухильному дотриманні Конституції України, вимог Загальної декларації 

прав людини, інших міжнародних норм і стандартів поводження із 

затриманими особами за правопорушення згідно з Законом України “Про 

міліцію” і іншими нормативними актами. 

Діяльність спеціальних установ органів внутрішніх справ: ізоляторів 

тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, приймальників-

розподільників для бродяг і дітей, а також спеціальних приймальників для 

осіб, підданих адміністративному арешту полягає в тому, що кожен з них має 

своє призначення, принципи організації, порядок і особливості служби, права 

і обов’язки нарядів, обов’язки посадових осіб щодо організації та 

керівництва. 

Призначення ізоляторів тимчасового тримання затриманих і 

взятих під варту осіб 
Відповідно до Закону України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 року, 

Закону України “Про попереднє ув’язнення” від 30 червня 1993 року, 

Кримінально-процесуального і Кримінально-виправного кодексів України на 

органи внутрішніх справ покладено обов’язок здійснювати охорону і 

конвоювання затриманих і взятих під варту осіб. 

Ізолятори можуть створюватись в окремому ОВС, у містах із районним 

поділом – загальноміські (гарнізонні), а для обслуговування групи органів – 

міжрайонні.  

Максимальні строки тримання взятих під варту осіб в ІТТ ОВС не 

повинні перевищувати 3-х діб, а якщо доставлення ув’язнених до слідчих 

ізоляторів у цей строк не можливе через віддаленість або відсутність 

належних шляхів сполучення, вони можуть перебувати в ІТТ не більше 10 

діб.  
Підставою для приймання в ІТТ осіб, затриманих за підозрою у скоєнні 

злочину, є протокол про затримання за підозрою у скоєнні злочину, 

складений згідно з вимогами КПК прокурором, слідчим або особою, яка 

проводить дізнання. 

Підставою для приймання та тримання в ІТТ осіб, узятих під 

варту, є: 

 постанова судді про обрання як запобіжного заходу взяття під варту; 

 вирок або ухвала суду про взяття під варту; 

 вирок суду, що набрав чинності, про засудження до позбавлення волі 

особи, яка не перебувала під вартою до набрання вироком чинності; 

 ухвала суду про розміщення в психіатричній лікарні із суворим або 

посиленим наглядом, винесена щодо особи, яка не перебуває під вартою; 



 

 

 постанова судді про застосування адміністративного арешту, а також 

санкціонована прокурором постанова про затримання особи, яка 

підозрюється в бродяжництві. 

Узяті під варту жінки можуть мати біля себе дітей віком до трьох років. 

Підставою для прийняття матері з дитиною є свідоцтво про народження або 

інші документи, що підтверджують батьківські права на дитину. 

Затримані та взяті під варту особи приймаються черговим цілодобово, 

який перевіряє наявність підстав для розміщення їх в ІТТ, опитує 

доставленого і звіряє його відповіді з даними протоколу затримання та інших 

документів, реєструє таку особу в книзі обліку осіб, що утримуються в ІТТ. 

Доставлені в ІТТ громадяни перед розміщенням у камери опитуються 

черговим (фельдшером) про стан їх здоров’я та проходять санітарну обробку. 

Затримані, взяті під варту й засуджені особи розміщуються у камерах 

згідно з вимогами ізоляції таким чином: 

 чоловіки тримаються окремо від жінок; 

 неповнолітні тримаються окремо від дорослих. Як виняток, 

допускається із санкції прокурора в камерах, де тримаються неповнолітні, 

тримання не більше двох дорослих, які вперше притягуються до 

кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що не є тяжкими та 

особливо тяжкими; 

 особи, що притягуються до кримінальної відповідальності вперше, 

тримаються окремо від осіб, які раніше притягались до кримінальної 

відповідальності;  

 особи, які раніше працювали в ОВС, Військовій службі 

правопорядку ЗСУ, Службі безпеки, прокуратурі, юстиції та судах 

тримаються окремо; 

 особи, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, 

тримаються окремо від осіб, які не перебували в місцях позбавлення волі; 

 особи, які обвинувачуються або підозрюються у вчиненні тяжких та 

особливо тяжких злочинів, утримуються окремо від інших; 

 засуджені тримаються окремо від інших категорій осіб, які 

перебувають під вартою; 

 іноземці та особи без громадянства, як правило, тримаються окремо 

від інших; 

 засуджених до довічного позбавлення волі тримають ізольовано від 

усіх інших осіб; 

 осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні злочинів проти 

основ національної безпеки України, утримують окремо від інших осіб; 

 обвинувачених або підозрюваних в одній і тій же справі за 

наявності розпорядження особи або органу, у провадженні яких знаходиться 

справа, тримають окремо. 

Особа, затримана за підозрою у скоєнні злочину, може перебувати в 

ІТТ не більше 3 діб із моменту, зазначеного в протоколі затримання, якщо 



 

 

протягом цього часу не буде вирішене питання про застосування до неї як 

запобіжного заходу взяття під варту. 

Підставами для звільнення з-під варти є: 

 скасування запобіжного заходу; 

 зміна запобіжного заходу; 

 закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою як 

запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено. 

Організація роботи приймальників-розподільників для осіб, затриманих 

за бродяжництво 
Приймальник-розподільник утворюється при ОВС за рішенням 

обласних Рад народних депутатів. Він призначений для утримання осіб, яких 

запідозрено у бродяжництві, протягом часу, необхідного для встановлення їх 

особи, вирішення питання про працевлаштування чи направлення в будинки-

інтернати для перестарілих та інвалідів, встановлення над ними опіки або 

притягнення до відповідальності, але не більш ніж на 30 діб за рішенням 

суду. 
Підставою для тримання особи в приймальнику-розподільнику є 

мотивована постанова суду. Особа, затримана за бродяжництво і 

доставлена в приймальник, реєструється в журналі, дактилоскопіюється, а за 

відсутності у неї документів, що засвідчують особу, фотографується. Не 

підлягають розміщенню в приймальники особи, запідозрені у скоєнні 

злочину. 

Кожна особа, поміщена в приймальник-розподільник, підлягає 

детальній перевірці. Для встановлення фактів кримінальної діяльності 

затриманих осіб, а також виявлення серед них таких, що переховуються від 

органів влади, в приймальниках-розподільниках ведеться оперативна робота. 

Працездатні особи влаштовуються на роботу за місцем розташування 

приймальника. 

Затриманому, який не має паспорта, при звільненні з приймальника 

після встановлення особи видається паспорт. Якщо у встановлений строк 

утримання особи в приймальнику не вдалося повністю впевнитися в 

особистості затриманого, такій особі видається довідка форми № 9. 

Звільнення з приймальника здійснює черговий приймальника. Особи, 

звільнені з приймальника-розподільника, направляються до попереднього 

або вибраного місця проживання за рахунок наявних у них коштів, а коли 

вони не мають біля себе грошей, – за рахунок коштів приймальника-

розподільника. На час проїзду їм видають сухий пайок, а також довідку про 

мету та маршрут слідування. 

Організація роботи спеціальних приймальників для утримання осіб, 

підданих адміністративному арешту 

Спеціальний приймальник є установою міліції, що виконує функції з 

утримання осіб, що перебувають під адміністративним арештом. Вони 

утворюються, реорганізуються, ліквідуються рішенням обласної державної 

адміністрації для обслуговування одного або декількох органів внутрішніх 

справ. 



 

 

Спеціальний приймальник приймає адмінарештованих цілодобово 

за наявності таких документів: 

 постанови судді про адміністративний арешт, скріпленої печаткою 

суду;  

 протоколу особистого обшуку; 

   документу, що посвідчує особу адмінарештованого. 

У спеціальному приймальнику обладнуються такі приміщення: 

 камери для окремого тримання чоловіків та жінок; 

 ізолятори для доставлених осіб, що не пройшли санітарної 

обробки, для хворих, осіб із підозрою на інфекційні захворювання; 

 кімнати для чергового, начальника, інспекторів приймальника, 

прийняття їжі; 

 санітарний пропускник із душовою; дезінфекційна камера, 

сушильна кімната і т. п.  

Контроль за санітарним станом спеціального приймальника здійснює 

медична служба ОВС. 

Адмінарештованим забороняється: порушувати встановлений порядок і 

тишу в камерах; псувати речі приймальника, робити будь-які надписи на 

стінах; мати біля себе гроші; мати біля себе або виготовляти гральні карти, 

займатися азартними іграми; листуватися, отримувати передачі і посилки, 

грошові перекази; купувати продукти харчування. 

Особи, до яких застосовані наручники або зв’язування, повинні 

перебувати під постійним наглядом чергового наряду та медпрацівника. 

Адмінарештовані, за їх згодою, використовуються на фізичних 

роботах. 

Адміністрація спеціальних приймальників може залучати 

адмінарештованих до роботи з благоустрою і покращенню побутових умов 

цих закладів. 

Звільненим повертаються під розписку всі вилучені у них цінності, 

документи, речі і предмети. 

Адміністрація спеціального приймальника зобов’язана проводити з 

адмінарештованими профілактичні бесіди, під час яких роз’яснює 

необхідність припинення антигромадської поведінки, ознайомлює із 

законодавством про відповідальність за порушення громадського порядку. 

Організація роботи приймальників-розподільників для дітей 

Приймальники-розподільники для дітей – це спеціальні установи ОВС, 

що призначені для тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, 

яких необхідно ізолювати. Вони створюються для тимчасового тримання в 

них дітей віком від 11 до 18 років, які: вчинили у віці від 11 до 14 років 

суспільно небезпечні діяння і є потреба їх негайно ізолювати (за постановою 

суду); згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для дітей; 

самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де вони 

перебували. 



 

 

Підставою для розміщення в приймальнику-розподільнику може бути: 

постанова суду для неповнолітніх, які вчинили у віці від 11 до 14 років 

суспільно небезпечні діяння, якщо є потреба негайно ізолювати їх; ухвала 

суду про те, що конкретна особа направляється до спеціальної установи для 

дітей.  

Приймання дітей здійснюється приймальниками-розподільниками 

цілодобово. 

Не підлягають розміщенню у приймальники-розподільники 

неповнолітні, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного 

сп’яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, неповнолітні, 

які вчинили правопорушення у віці, з якого за такі діяння можлива 

кримінальна відповідальність. 

Основними завданнями приймальників-розподільників є: 

недопущення з боку неповнолітніх правопорушень; здійснення серед них 

профілактичної і виховної роботи; забезпечення належних умов їх 

утримання; виявлення причин і умов, які сприяють злочинності у 

підлітковому середовищі. 

Неповнолітні, які скоїли у віці від 11 до 14 років суспільно небезпечні 

діяння, тримаються окремо від інших. 

До неповнолітнього можуть вживатися такі заходи заохочення як 

винесення подяки усно або письмово, вручення пам’ятного подарунка 

начальником приймальника-розподільника. 

Крім того, до неповнолітнього можуть застосовуватись такі заходи 

стягнення, як попередження, винесення догани усно або письмово. 

Неповнолітні, які грубо порушують дисципліну і правила внутрішнього 

розпорядку або щодо яких заходи виховного характеру не дали позитивних 

результатів, можуть поміщатись у дисциплінарну кімнату, не більше як на 

три доби, що затверджено наказом МВС України від 13 липня 1996 року 

№384. 



 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ „БЕРКУТ”. 

 

У наш час підрозділи спеціального призначення стали невід'ємною 

частиною, обов'язковою структурою Збройних сил та правоохоронних 

органів кожної держави. Їх кількість із року в рік збільшується, укріплюється 

матеріально-технічна база, удосконалюються функції, форми та методи 

діяльності. Сьогодні в багатьох державах світу, в тому числі і в Україні, 

спеціальні підрозділи різних відомств армії, державної безпеки, поліції, 

інших правоохоронних структур часто дублюють один одного, мають 

однакові функції. 

За участю бійців спецпідрозділу “Беркут” за минулий рік розкрито 

понад 18 тисяч злочинів, вилучено біля 300 одиниць зброї, 45 кг вибухівки, 

майже 7 кілограм наркотиків.  

Правовий статус ПМОП “Беркут”. Особливості проходження 

служби в спецпідрозділі 

Відповідно до вимог Положення підрозділ міліції особливого 

призначення “Беркут” (далі – ПМОП) є високомобільним спеціальним 

підрозділом, створеним для забезпечення правопорядку під час проведення 

загальнодержавних, резонансних громадсько-політичних, спортивно-

видовищних, культурно-масових, релігійних заходів, припинення групових 

порушень громадського порядку та масових заворушень, проведення спе-

ціальних операцій із затримання озброєних злочинців, ліквідації аварій, 

стихійних лих, а також здійснення фізичної охорони службових осіб та 

окремих громадян. 

Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами МВС України, основний перелік яких 

дається в лекції, і здійснює її у межах своїх повноважень відповідно до 

принципів законності, гуманізму, гласності, поваги до прав людини.  

Створення, реорганізація, ліквідація підрозділу та затвердження його 

штату здійснюється наказом міністра внутрішніх справ України. Підрозділ 

безпосередньо підпорядковується начальникам ГУМВС в Автономній 

Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. 

Севастополі та на Південно-Західній залізниці, а організаційно-методичне 

забезпечення його роботи здійснюється тільки їх заступниками – 

начальниками міліції громадської безпеки. 

Він є резервом міністра внутрішніх справ України і за його наказом 

може бути тимчасово передислокований в інші регіони держави для участі в 

невідкладних заходах щодо забезпечення правопорядку, боротьби зі 

злочинністю, у тому числі виявлення, локалізації і знешкодження злочинних 

угруповань та озброєних злочинців. У разі ускладнення оперативної 

обстановки, виникнення групових порушень громадського порядку, 

масових заворушень та інших надзвичайних подій начальники ГУМВС, 



 

 

УМВС України можуть використовувати сили і засоби підрозділу за призна-

ченням у межах відповідного регіону. 

Службова діяльність підрозділу оцінюється щомісячно за 

спеціальною звітністю, за наступними критеріями: 

 кількість проведення спеціальних операцій; 

 кількість затриманих осіб за підозрою у скоєнні злочину; 

 кількість проведених операцій силової підтримки з оперативними 

службами та виконаних службових завдань з охорони громадського порядку 

під час масових заходів; 

 загальна кількість розкритих злочинів за участю підрозділу. 

Засади проходження служби співробітниками підрозділів міліції 

особливого призначення “Беркут”, окрім Положення про спецпідрозділ, 

визначаються Законами України “Про міліцію”, “Про Дисциплінарний 

статут ОВС”, Положенням про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом органів внутрішніх справ України, наказом МВС 

України від 25 листопада 2003 року №1444 “Про організацію професійної 

підготовки осіб рядового і начальницького складу ОВС”. 

Особовий склад підрозділу комплектується на договірних засадах і 

конкурсній основі з найкраще професійно підготовлених працівників ОВС, 

військовослужбовців, звільнених у запас, які мають необхідну фізичну 

підготовку, психологічну стійкість, здатні впевнено діяти в екстремальних 

умовах та виконувати завдання, покладені на підрозділ. 

Пріоритет при призначенні на посади молодшого начальницького 

складу підрозділів міліції особливого призначення “Беркут” мають майстри 

спорту, кандидати в майстри спорту та першорозрядники силових видів 

спорту. На посади старшого та середнього начальницького складу 

підрозділу призначаються особи, які мають вищу освіту. Дозволяється 

приймати на службу в підрозділ колишніх військовослужбовців, які 

проходили службу в спецпідрозділах Внутрішніх військ МВС України у разі 

проходження ними початкової підготовки на базі ГУВВ МВС України. 

Граничні спеціальні звання за посадою в підрозділі встановлюються на 

один ступінь вище, ніж у стройових підрозділах патрульно-постової служби 

міліції. 

Вислуга років працівникам підрозділів нараховується згідно з 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року 

№393 та наказу МВС України від 27 листопада 2003 року №1442 з 

розрахунку один місяць за півтора. 

Підрозділ очолює командир, який призначається на посаду та 

звільняється з неї наказом міністра внутрішніх справ України. 

Відповідно до норм Закону України “Про міліцію”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991 року №49 “Про 

затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні”, а також інших нормативних актів, що 

визначають межі повноважень працівників міліції у застосуванні спеціальних 

заходів, працівники ПМОП “Беркут”: 



 

 

 мають право перевіряти документи у правопорушників і підозрілих 

осіб, затримувати їх у разі опору при затриманні та проведенні 

спецоперацій; 

 за наявності підстав, передбачених ст.15, 15-1 Закону України “Про 

міліцію”, застосовувати вогнепальну, у тому числі снайперську, зброю; 

 у випадках, передбачених Законом, застосовувати спецзасоби та 

заходи фізичного впливу; 

 оглядати місця можливого знаходження злочинців та кримінальних 

осіб, а також входити в приміщення, на територію як юридичних, так і 

фізичних осіб із метою перслідування злочинців та у разі виникнення 

надзвичайних обставин, під час проведення спецоперацій, а також 

доставляти затриманих у чергову частину територіальних органів внутрі-

шніх справ; 

 як попереджувальний захід, спрямований на гарантування 

особистої безпеки співробітника міліції та недопущення можливості нападу 

чи інших насильницьких дій із боку правопорушника, працівниками 

спецпідрозділу здійснюється поверховий огляд затриманого для виявлення 

та вилучення зброї, предметів, які можуть бути використані як знаряддя для 

нападу, втечі або заподіяння шкоди оточуючим чи собі. 

Функції та завдання підрозділів міліції особливого призначення. 

Форми взаємодії спецпідрозділу з іншими підрозділами і службами органів 

внутрішніх справ в охороні громадського порядку та боротьбі зі 

злочинністю 

Особливі функції ПМОП “Беркут” (участь у невідкладних заходах 

щодо забезпечення правопорядку, боротьби зі злочинністю, у тому числі 

виявлення, локалізація і знешкодження озброєних злочинців, припинення 

масових безпорядків та інші) зумовлюють також пільговий порядок 

проходження служби в підрозділах МОП в частині пільгового обчислення 

вислуги років. 

Основні завдання спецпідрозділу полягають у забезпеченні охорони 

прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань та інших 

антигромадських дій, а саме: 

Забезпеченні правопорядку під час проведення загальнодержавних, 

резонансних, громадсько-політичних, спортивно-видовищних, культурно-

масових, релігійних та спеціальних заходів. 

Забезпеченні громадського порядку та безпеки в районах зі складною 

оперативною обстановкою, при надзвичайному стані й надзвичайних 

обставинах, під час масових та спеціальних заходів.  

Виконанні особливих завдань щодо захисту державних інтересів під 

час подій, викликаних обставинами некримінального характеру (стихійного 

лиха, епідемії, епізоотії, аварії на підприємствах, а також інші надзвичайні 

події). 

Участі у проведенні спеціальних операцій із затримання озброєних 

злочинців, членів організованих злочинних угруповань, звільнення 



 

 

заручників, припинення терористичних актів, відбиття нападу на будівлі, 

приміщення, споруди, транспортні засоби або звільнення їх у разі 

незаконного захоплення. 

Здійсненні заходів щодо попередження, припинення та локалізації 

масових порушень громадського порядку, масових безпорядків, 

пов’язаних із цим інших протиправних дій, виявлення та затримання 

причетних до них осіб. 

Участі у проведенні з іншими правоохоронними органами України 

цільових рейдів та спеціальних операцій із відпрацювання найбільш 

криміногенних місць із метою виявлення та попередження злочинів, інших 

правопорушень. 

Участі у забезпеченні спільно з підрозділами СБУ, Державної 

охорони фізичної охорони службових осіб та окремих громадян. 

Функції, які виконуються спецпідрозділом відповідно до 

поставлених завдань, можно умовно поділити на групи: 

Проведення спеціальних операцій “Сирена”, “Грім”. 

Припинення масових безпорядків (участь в операції “Хвиля”).  

Участь у проведенні спеціальних операцій по лініях інших служб 

ОВС, а також інших правоохоронних органів. 

Виконання завдань із ліквідації наслідків аварій, катас-троф, пожеж, 

стихійного лиха, подій криміногенного характеру та інших надзвичайних 

подій. 

Забезпечення охорони громадського порядку й безпеки. 

Надання послуг, пов’язаних з охороною громадського порядку, за 

рахунок вільного від служби часу на підставі укладених з юридичними 

особами договорів. 

Розглянемо більш детально зміст визначених фукціональних 

напрямків діяльності ПМОП “Беркут”.  

Участь ПМОП “Беркут” в охороні громадського порядку полягає в 

організації та здійсненні взаємодії з територіальними органами внутрішніх 

справ та органами внутрішніх справ на повітряному, водному і залізничному 

транспорті, підрозділами Внутрішніх військ МВС України, тобто зі всіма 

силами, що залучаються для забезпечення охорони громадського порядку й 

безпеки шляхом спільного несення служби, оперативного обміну 

інформацією. Однак сьогодні продовжується негативна практика залучення 

необгрунтовано великої кількості особового складу спецпідрозділів 

“Беркут” до охорони громадського порядку під час проведення 

різноманітних масових заходів. Зазначена категорія працівників здебільшого 

перебуває в резерві, що призводить до значного зменшення кількості 

виставлених нарядів безпосередньо для патрулювання.  

Ще одним функціональним напрямом діяльності спецпідрозділів 

“Беркут” є надання послуг, пов'язаних з охороною громадського порядку, за 

рахунок вільного від служби часу на підставі укладених з юридичними 

особами угод.  



 

 

На охорону громадського порядку за угодами у вільний від служби час 

залучаються, як правило, працівники, які мають високі показники у 

службовій діяльності та підготовлені психологічно до несення служби, яка 

здійснюється у форменому одязі. 

Використання всіх передбачених законодавством форм взаємодії 

ПМОП “Беркут” з іншими підрозділами і службами органів внутрішніх 

справ з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю є одним із 

найважливіших функціональних напрямів щодо профілактичної роботи. За 

рішенням начальників ГУМВС, УМВС підрозділ бере участь у проведенні 

спільних заходів по лініях інших служб ОВС, а також Митної служби 

України, підрозділів Державної податкової адміністрації України, СБУ 

та інших центральних органів виконавчої влади. Відповідальність за 

організацію здійснення заходів за участю підрозділу несе службова особа, 

що їх організувала . 

Ефективне та результативне виконання основних функцій та завдань, 

покладених на підрозділи міліції особливого призначення “Беркут”, 

забезпечується шляхом постійної взаємодії із органами та іншими 

підрозділами органів внутрішніх справ, такими як ППСМ, ДІМ, ДАІ, КМСД, 

БОЗ, КР, ДСБЕЗ, спецпідрозділами “Кобра”, “Титан” ДСО, при проведенні 

комплексних профілактичних та оперативних заходів, відпрацювань, 

виявленні та затриманні злочинців, розкритті злочинів по “гарячих слідах”. 

Найбільш високий рівень взаємодії досягається під час проведення 

спеціальних операцій при введенні в дію оперативних планів “Хвиля”, 

“Грім”, “Сирена”. 

 

10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ 

ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАТИВНО–ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА 

КОМПЛЕКСНИХ ОПЕРАТИВНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ 

ВІДПРАЦЮВАНЬ 
 

Визначення основних термінів і понять наведені нижче вживаються в 

такому значенні: 

- комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання (далі - 

відопрацювання) - це оперативно-розшукові та профілактичні заходи, 

спрямовані на активізацію зусиль органів та підрозділів внутрішніх справ на 

всіх або основних напрямках оперативно-службової діяльності, що 

здійснюються відповідно до конкретного плану за рахунок максимальної 

концентрації сил та засобів з метою оздоровлення оперативної обстановки 

при її ускладненні; 

- цільова оперативно-профілактична операція (далі - операція) - це 

комплекс оперативно-розшукових та профілактичних заходів, що 

здійснюються органами та підрозділами внутрішніх справ за відповідним 

планом і спрямовані на посилення протидії правопорушенням окремих видів 

або в окремих сферах діяльності (цільові операції "Зброя та Вибухівка", 

"Канал", "Іноземець", "Мігрант" тощо); 



 

 

- регіон - суб'єкт системи адміністративно-територіального устрою 

України: Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь; 

- ГУМВС, УМВС - головні управління МВС України в Автономній 

Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України 

в областях, місті Севастополі та на транспорті. 

Інструкція про організацію проведення цільових оперативно-

профілактичних операцій та комплексних оперативно-профілактичних 

відпрацювань визначає основні організаційні напрямки діяльності органів і 

підрозділів внутрішніх справ щодо підготовки й проведення цільових 

оперативно-профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювань. 

Приводом для проведення операцій та відпрацювань є ускладнення 

оперативної обстановки в регіонах (регіоні, районі, місті) на всіх або окремих 

напрямках оперативно-службової діяльності, коли для її стабілізації 

загальною є потреба значної активізації зусиль і комплексного залучення сил 

та засобів органів і підрозділів внутрішніх справ. 

Крім цього, з метою оздоровлення криміногенної ситуації в 

громадських та інших місцях перебування значної кількості громадян органи 

місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації можуть 

ініціювати проведення органами і підрозділами внутрішніх справ 

відповідних оперативно-профілактичних заходів. 

 Пропозиції щодо проведення операцій та відпрацювань на підставі 

аналізу оперативної обстановки вносяться: 

1) на міждержавному, загальнодержавному та міжрегіональному 

рівнях - керівництву Міністерства внутрішніх справ, структурними 

підрозділами МВС. 

2) на регіональному (регіон, залізниця) та міжрайонному рівнях 

(декілька районів, міст обласного підпорядкування, залізничних вузлів) - 

керівництву Міністерства внутрішніх справ, структурними підрозділами 

МВС або керівництву ГУМВС, УМВС, структурними підрозділами ГУМВС, 

УМВС. 

3) на місцевому рівні (район, місто, інший населений пункт, район у 

місті, залізничний вузол) - керівництву Міністерства внутрішніх справ, 

структурними підрозділами МВС або керівництву ГУМВС, УМВС, 

структурними підрозділами ГУМВС, УМВС чи керівництву 

міськрайлінорганів внутрішніх справ, структурними підрозділами цих 

органів. 

СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ. 

 

Загальні поняття. 

Спеціальний комплекс заходів (операція) - це оперативні, режимні, 

бойові та інші заходи органів та установ внутрішніх справ, частин 

внутрішніх справ, частин внутрішніх військ, узгодженні з командуванням 

частин та підрозділів Збройних сил України іншими зацікавленими 



 

 

міністерствами й відомствами, що здійснюються за єдиним планом та 

спрямованні на розшук та затримання озброєних, інших злочинців, які 

становлять підвищену суспільну небезпеку. 

Згідно із завданням, що вирішується передбачено дії та умовні 

найменування:  

1."Сирена" - вводиться для розшуку та затримання обвинувачених, 

підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також 

озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян. 

2. "Грім" - вводиться для затримання або знешкодження озброєних 

злочинців, коли встановлено їх місцезнаходження. Підставами для 

проведення спец. операцій є достовірні повідомлення. 

3. "Набат" – вводиться для звільнення від захвату повітряного судна 

та заручників. 

4. "Перехват" - вводиться для пошуку та затримання злочинців які 

рухаються на автотранспорті. 

5. "Оборона" - вводиться для оборони будівель ОВС та інших 

особливо важливих об’єктів.  

6. "Хвиля" - вводиться для пресічення групових порушень 

громадського порядку та масових безпорядків. 

Та інші, як: "Атака", "Невод", "Трал", "Мак", "Підліток", 

"Врожай", "Курорт", "Заручник", "Викуп", "Темп", "Оборона 

банка", "Віхрь". 

Для проведення оперативно-пошукових та загороджувальних заходів 

при оперативному штабі створюється групи. 

Сили та засоби, призначенні для проведення операції об'єднуються у 

позаштатну оперативно-військову групу чисельністю до 50 осіб. У разі 

необхідності можуть створюватись оперативно-військові загони до 250 осіб. 

Після надання попередніх розпоряджень керівник операції оцінює 

отриману інформацію за такими основними напрямками: 

-щодо злочинців - їх чисельність;  

-озброєння, характер дій та наміри;  

-місце знаходження і наявність укриття;  

-заручників, вигідні шляхи пересування. 

Характеристика району операцій: чисельність населення та сторонніх 

осіб, характеристика розташованих в районі об’єктів, природні особливості 

місцевості, наявні сили та засоби оперативно-військової групи (загону). На 

підставі оцінки отриманої інформації керівник ОВС приймає рішення. 

 

Класифікація спеціальних операцій. 
Спеціальні операції звичайно класифікуються по трьох напрямках: 

1 – залежно від того, наскільки їхнє проведення очікується злочинцями; 

2 – залежно від приваблюваних сил і засобів; 

3 – залежно від виду особливих умов: 



 

 

–   очікувані злочинцем операції, що проводяться гласно 

– неочікувані злочинцем операції, що проводяться негласно 

поділяються на замасковані й зашифровані. 

Залежно від приваблюваних до операції чинностей вони 

підрозділяються на оперативно-розшукові, гласні-міліцейські, військові і 

змішані 

Очікувані злочинцем операції проводяться гласно. Необхідність у 

такого роду операціях виникають тоді, коли злочинці вже застосували зброю 

або захопили заручників, висунувши які-небудь вимоги. Це самий небажаний 

і небезпечний вид операцій, у ході яких важко уникнути втрат особового 

складу та інших небажаних наслідків. 

Неочікувані операції проводяться тоді, коли злочинці не очікують 

затримки саме зараз або в даному місці. Провідну роль у такого роду 

операціях грають оперативно-розшукові заходи. У таких випадках, на 

основі отриманих оперативним шляхом даних про місце вкриття злочинця, 

операції проводяться негласно. Негласні операції проводяться звичайно 

приховано не тільки від злочинця, але й від навколишніх. 

Для запобігання небажаних наслідків при збройному опорі злочинця 

здійснюється весь комплекс режимних заходів (оточення, блокування й т.п.), 

однак головна мета - уникнути бойових дій і захопити злочинця з повним 

використанням фактору раптовості. 

Неочікувані операції підрозділяються на замасковані і зашифровані. 

У ході замаскованих операцій раптовість досягається маскуванням 

групи захоплення, що складається із співробітників, які своїм зовнішнім 

виглядом нічим не виділяються серед навколишніх, або як працівники 

швидкої допомоги, енергонагляду, ремонтно-будівельної бригади й т.п. 

Приклад. 

Злочинець поводився вкрай обережно, не залишав укриття без зброї. 

Було встановлено, що він іноді ночує у своєї коханки, що проживала в 

будиночку у дворі багатоквартирного будинку. Група захоплення, 

замаскована під робітників, що вивозили сміття з двору, здійснила 

захоплення раптово, коли затримуваний проходив через вузький прохід між 

машиною і стіною будинку
15

. 

При проведенні зашифрованих операцій злочинець таке не підозрює, 

що він уже затриманий, помилково думаючи, що має справу зі спільниками. 

Такого роду операції широко застосовувалися органами контррозвідки, але в 

міліцейській практиці рідкі через складність їхньої організації, що 

найчастіше вимагає впровадження в злочинну групу співробітника міліції. 

Частіше при їхньому здійсненні використовують сформовану ситуацію. 

Залежно від приваблюваних до операції чинностей вони 

підрозділяються на оперативно-розшукові, гласні-міліцейські, військові й 

змішані. 
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Оперативно-розшукові операції завжди негласні й проводяться, як 

правило, чинностями однієї служби: карного розшуку, державної служби 

боротьби з економічною злочинністю (ДС БЕЗ), боротьби з організованою 

злочинністю (УБОЗ). Незважаючи на те, що зброя звичайно в таких випадках 

не застосовується, всі учасники операції повинні бути належним чином 

збройні та екіпіровані. Порушення цього правила приводить до тяжких 

наслідків. 

Гласні-міліцейські операції здійснюються тільки чинностями органів 

внутрішніх справ. У цьому випадку в повному обсязі виконується весь 

комплекс заходів, передбачений Настановою по організації і веденню 

операцій по затримці збройних злочинців. 

Військові операції реалізуються особовим складом внутрішніх військ, 

звичайно при пошуку і затримці осіб, які втекли з місць позбавлення волі, а 

також особовим складом військ Міністерства оборони при пошуку й 

затримці збройних дезертирів. Проходять вони, як правило, у сільській 

місцевості. При цьому необхідно залучення хоча б мінімального числа 

працівників міліції для роботи в населених пунктах. На практиці такі операції 

рідкі, частіше проводяться змішані операції із залученням як військ, так і 

органів внутрішніх справ. Операції по припиненню масових безладь, як 

правило, ставляться саме до цього виду, оскільки вимагають створення 

значного угруповання чинностей і коштів. 

Крім того, відповідно до класифікації особливих умов діяльності 

органів внутрішніх справ спеціальні операції можна розділити на дві 

групи: операції, у ході яких плануються спеціальні бойові дії (особливі 

умови, пов'язані із соціальними явищами кримінального характеру, 

надзвичайний стан, введення режиму воєнного часу) і спеціальні операції, у 

ході яких спеціальні бойові дії заздалегідь не плануються, але така 

необхідність може виникнути через різке ускладнення оперативної 

обстановки і росту числа суспільно-небезпечних діянь (особливі умови, 

пов'язані із соціальними явищами не криміногенного характеру, природними, 

біологічними факторами, подіями техногенного походження, а також 

операції профілактичного характеру). 



 

 

11. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

Й ВІДПРАЦЮВАНЬ 

 

Підготовка та організація проведення операцій. 

Підготовка та організація проведення операції здійснюються на 

підставі Типового плану, який розробляє відповідальний структурний 

підрозділ разом з іншими зацікавленими структурними підрозділами 

Міністерства. 

У Типовому плані проведення операції мають бути передбачені: 

1. Мета проведення операції. 

2.Організаційні заходи (визначити етапи операції, мінімальні та 

максимальні терміни їх проведення, заходи щодо додержання законності, 

забезпечення безпеки особового складу, режиму секретності, координації дій 

органів і підрозділів внутрішніх справ та взаємодії з іншими міністерствами 

та центральними органами виконавчої влади, порядок обміну інформацією, 

форми контролю, вирішити питання щодо необхідності переведення 

особового складу на посилений варіант несення служби, залучення приданих 

сил, направлення на місця для надання практичної допомоги працівників 

МВС, ГУМВС, УМВС, розгортання діяльності оперативних штабів, 

створення резерву тощо). 

3.Основні завдання органів внутрішніх справ у цілому, їх структурних 

підрозділів та окремих формувань на кожному етапі операції. 

4.Форма звітності про результати проведення операції. 

5.Типові плани проведення операцій затверджуються керівництвом 

Міністерства і направляються до ГУМВС, УМВС. 

6.При отриманні розпорядження (вказівки) про проведення операції в 

кожному ГУМВС, УМВС, міськрайліноргані, на території обслуговування 

яких будуть здійснені ці заходи, відповідно до типових планів проведення 

операцій, на основі аналізу оперативної обстановки, прогнозу її розвитку та з 

урахуванням місцевих особливостей складається конкретний план операції. 

7.У ході проведення операції щодобово забезпечуються збір, 

опрацювання та аналіз отриманих результатів. 

8.Узагальнені результати, аналіз ефективності проведеної операції, 

пропозиції про вжиття заходів реагування доповідаються відповідальним 

структурним підрозділом керівництву Міністерства для прийняття рішення.  

Підготовка та організація проведення відпрацювань 

При отриманні розпорядження (вказівки) про проведення 

відпрацювання в кожному ГУМВС, УМВС, міськрайліноргані, на території 

обслуговування яких будуть здійснені ці заходи, відповідно до типового 

плану організації та проведення комплексного оперативно-профілактичного 

відпрацювання, на основі аналізу оперативної обстановки, прогнозу її 

розвитку та з урахуванням місцевих особливостей складається конкретний 

план відпрацювання. 

У ході проведення відпрацювання цілодобово забезпечується збір, 



 

 

опрацювання та аналіз отриманих результатів здійснених заходів. 

Узагальнені результати, аналіз ефективності проведеного 

відпрацювання, пропозиції про вжиття заходів реагування доповідаються 

Головним штабом МВС, штабами ГУМВС, УМВС керівництву Міністерства, 

головних управлінь та управлінь для прийняття рішення. 



 

 

12. ПОРЯДОК ЗБОРУ, ОПРАЦЮВАННЯ, ЗАПИТУ Й ПОДАННЯ 

ЗВІТІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО–

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КОМПЛЕКСНИХ 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВІДПРАЦЮВАНЬ. 

 

Упровадження єдиної системи збору, опрацювання, запиту й подання 

звітів про результати проведення операцій та відпрацювань передбачає: 

1. Підвищення рівня організації та раціонального використання сил і 

засобів на всіх або окремих напрямках оперативно-службової діяльності 

органів та підрозділів внутрішніх справ; 

 Високу оперативність під час опрацювання, подання й узагальнення 

інформації. Вироблення на підставі оцінки та аналізу інформації 

управлінських рішень, інформування органів влади і управління, 

громадськості; 

 Підвищення відповідальності посадових осіб органів та підрозділів 

внутрішніх справ за організацію, проведення, результати операції чи 

відпрацювання, об'єктивність та достовірність інформації, своєчасність її 

подання та виключення дублювання у звітах. 

2. Начальники територіальних органів внутрішніх справ упродовж доби 

після закінчення операції чи відпрацювання забезпечують збір об'єктивних 

відомостей про їх результати, заповнення відповідної картки й подання за 

власним підписом до підрозділів інформаційних технологій при ГУМВС, 

УМВС. 

3. Підрозділи інформаційних технологій при ГУМВС, УМВС, 

використовуючи єдине програмне забезпечення, формують масиви таких 

звітів і впродовж доби встановленими каналами зв'язку з використанням 

електронної пошти чи інших засобів зв'язку передають їх до ДІТ при МВС 

України. 

4. ДІТ при МВС України впродовж трьох діб узагальнює звіти ГУМВС, 

УМВС. 

5. ДІТ при МВС України та його регіональні підрозділи подають 

узагальнені звіти у вигляді статистичних даних за офіційними запитами 

структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС. 



 

 

13. ТИПОВИЙ ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ОПЕРАТИВНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО 

ВІДПРАЦЮВАННЯ 

 

1.Мета 

1. Посилення зусиль органів та підрозділів внутрішніх справ на всіх 

напрямках оперативно-службової діяльності. 

2. Протидія криміналітету, насамперед організованій злочинності, 

усунення її економічного підґрунтя й корумпованих зв'язків, криміналізації 

економіки. 

3. Зміцнення оперативних позицій в кримінальному середовищі. 

4. Поповнення й корегування баз даних автоматизованих 

інформаційних систем й оперативних обліків. 

      2.Методичне забезпечення 

 З урахуванням завдань, передбачених Типовим планом, та на 

основі аналізу оперативної обстановки, прогнозу її розвитку, місцевих 

особливостей в ГУМВС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, 

УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті (далі - ГУМВС, 

УМВС) необхідно розробити детальні плани проведення відпрацювання. 

Визначити конкретні завдання за лініями діяльності кожного структурного 

підрозділу, питання їх взаємодії, виконавців, форми контролю. Планувати 

проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання 

регіонів необхідно у термін до 10 діб у два етапи: підготовчий та практичний. 

 Відповідні плани, у разі необхідності, необхідно розробити в усіх 

містах, районах, населених пунктах, транспортних вузлах, станціях. 

 Необхідно передбачити проведення координаційних нарад з 

керівниками зацікавлених правоохоронних і контролюючих органів (за 

погодженням) щодо планування заходів, забезпечення практичної взаємодії, 

контролю, обміну інформацією на всіх рівнях. 

 Плани необхідно погодити (в частині, що їх стосуються) з 

керівництвом органів виконавчої влади областей, керівниками органів 

місцевого самоврядування міст і районів, начальниками доріг та портів, 

органами освіти обласних, міських і районних державних адміністрацій та 

іншими зацікавленими органами виконавчої влади, громадськими 

формуваннями, які, згідно з чинним законодавством, проводять 

профілактичну роботу серед підлітків. 

 Підготовчі та практичні заходи відпрацювань необхідно 

проводити з дотриманням режиму секретності. У разі необхідності необхідно 

забезпечити проведення оперативних комбінацій для приховування часу й 

мети заходів. 

 Для організації оперативно-профілактичного відпрацювання 

території регіону, опрацювання результатів реалізації заходів необхідно 

розгорнути діяльність Оперативного штабу на чолі з першим заступником 

начальника ГУМВС, УМВС. Начальникам міськрайлінорганів необхідно 



 

 

забезпечити розгортання і діяльність відповідних оперативних штабів у 

підпорядкованих органах. До складу робочого апарату Оперативного штабу 

необхідно насамперед включати фахівців підрозділів, характер діяльності 

яких найбільше відповідає меті здійснення заходів оперативно-

профілактичного відпрацювання території. 

У разі необхідності, для надання практичної допомоги, до регіону чи 

території необхідно направляти робочу групу з числа найбільш 

кваліфікованих працівників відповідних структурних підрозділів 

Міністерства та регіональних управлінь. 

На період проведення заходів особовий склад необхідно перевести на 

посилений варіант несення служби. 

 

3.На підготовчому етапі 
Оперативним штабам необхідно: 

 Проаналізувати наявну оперативну інформацію та інші 

матеріали щодо криміногенної ситуації в регіоні. Визначити основні 

напрямки діяльності органів, підрозділів внутрішніх справ щодо 

комплексного відпрацювання регіону. 

 Для координації дій, ефективного використання сил і засобів, по-

дання організаційно-практичної допомоги у проведенні заходів 

відпрацювання до міськрайлінорганів направити найбільш досвідчених 

працівників оперативних підрозділів, міліції громадської безпеки та, в разі 

необхідності, інших структурних підрозділів. 

 З метою визначення та постановки спільних завдань, 

відпрацювання взаємодії, обміну інформацією провести, у разі необхідності, 

координаційні наради із запрошенням представників органів прокуратури, 

судів, СБУ, ДПА, підрозділів митної та прикордонної служби, інших 

правоохоронних та державних контролюючих органів. 

 Здійснити розрахунок сил і засобів, необхідних для участі у 

відпрацюванні. Залучення додаткових сил і засобів проводити тільки після 

визначення обсягу роботи в межах поставлених завдань, чіткого 

встановлення порядку їх використання. 

У разі необхідності залучення до проведення заходів додаткових сил 

та засобів з інших регіонів необхідно подати до МВС України заявку з 

конкретним планом використання приданих сил. 

 З урахуванням переведення особового складу на посилений 

режим роботи та використання додаткових сил розробити плани розстановки 

нарядів, схеми зв'язку, створити оперативні групи з представників 

відповідних підрозділів, посилених за рахунок залучених сил. Старшими 

груп призначити найбільш підготовлених працівників. Створити необхідний 

резерв сил і засобів. 

 При ГУМВС, УМВС створити мобільний резерв досвідчених 

працівників карного розшуку, підрозділів боротьби з організованою 

злочинністю, Державної служби БЕЗ, слідства, громадської безпеки, 



 

 

експертів-криміналістів. Передбачити залучення достатньої кількості 

цивільних осіб для використання їх як свідків під час проведення раптових 

обшуків. 

 Визначити заходи щодо практичного використання існуючих 

регіональних банків кримінальної інформації, АІС МВС та НЦБ Інтерполу. 

Налагодити систему зв'язку для забезпечення прямого доступу користувачів 

до інформаційних масивів. Передбачити заходи для активного поповнення 

інтегрованих баз даних інформацією, отриманою в ході відпрацювання. Для 

забезпечення своєчасної перевірки запитів, що надходять з 

міськрайлінорганів внутрішніх справ, у підрозділах інформаційних 

технологій організувати цілодобове чергування їх працівників. 

 Створити необхідну кількість груп швидкого реагування з числа 

працівників підрозділів "Беркут", ППСМ, ДАІ, дільничних інспекторів 

міліції, транспортної міліції та оперативних підрозділів. 

 При чергових частинах створити посилені слідчо-оперативні 

групи для оперативної перевірки та документування затриманих осіб. 

 Вирішити питання матеріально-технічного, комунально-

побутового та медичного забезпечення заходів відпрацювання. 

 Підрозділам досудового слідства та дізнання у взаємодії з 

підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та блоку 

кримінальної міліції відповідно до їх компетенції: 

 Створити або посилити спеціальні слідчо-оперативні групи за 

рахунок найбільш досвідчених та кваліфікованих працівників ГУМВС, 

УМВС та міськрайлінорганів для розкриття резонансних злочинів, учинених 

на території регіону. 

 Перевірити матеріали про відмови в порушенні кримінальних 

справ стосовно учасників організованих злочинних угруповань (далі - ОЗУ) 

та кримінальних авторитетів. За необхідності у встановленому законом 

порядку вирішити питання про скасування необґрунтованих постанов та 

порушення кримінальних справ. Вивчити кримінальні справи, порушені 

впродовж останніх років за фактами вчинення тяжких, резонансних чи 

багатоепізодних злочинів і зупинені провадженням слідства за ст. 206 КПК 

України, та визначити найбільш перспективні з них до розкриття. Скласти 

узгоджені плани додаткових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 

щодо знешкодження ОЗУ та їх економічного підґрунтя. 

При встановленні фактів зупинення слідства за надуманими 

мотивами вжити заходів реагування. По всіх справах, в яких провадження 

обґрунтовано зупинено на підставі п, п. 1 і 3 ст. 206 КПК України, у 

необхідних випадках завести ОРС "Розшук" і "Злочин". 

 Вивчити та узагальнити оперативну та іншу інформацію 

стосовно кримінальних авторитетів, лідерів і членів ОЗГ, осіб, які 

повернулись з місць позбавлення волі, знаходяться під адміністративним 

наглядом, засуджених до міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі, 



 

 

звільнених від відбування покарання, насамперед відносно причетних до 

вчинення злочинів із застосуванням вогнепальної зброї і вибухівки. 

 Провести ревізію негласного апарату, який викриває 

протиправну діяльність злочинних угруповань, вжити заходів щодо 

поліпшення його працездатності: 

- на період проведення заходів передбачити перехід на прискорений 

графік зустрічей, забезпечити ефективне використання платної агентури та 

резидентів; 

- вжити необхідних заходів, спрямованих на оперативне перекриття 

місць концентрації злочинного елементу (ресторанів, казино, спортивно-

тренувальних асоціацій, приватних клубів), а також охоронних і мисливських 

організацій. 

 Запросити та отримати від ГУМВС, УМВС оперативну та іншу 

інформацію щодо: 

- міжрегіональних зв'язків організованих злочинних угруповань, які 

діють у сфері економіки регіону, злочинів, що готуються або скоєні ними; 

- наявності компрометуючих матеріалів стосовно посадових осіб 

підприємств, установ та організацій, а також органів виконавчої влади 

регіону (придбання ними нерухомості та майна в інших областях, заснування 

або сприяння діяльності комерційних структур в інших регіонах держави 

тощо); 

- незаконних розрахунків комерційних структур чи державних установ 

за навчання дітей держслужбовців різного рівня регіону в навчальних 

закладах інших областей; 

- незаконного відчуження (приватизації) нерухомого майна 

(виробничих приміщень, структурних підрозділів), а також об'єктів 

соціально-побутової сфери (будинків відпочинку, турбаз, санаторіїв тощо), 

розташованих та діючих на території регіону, які раніше знаходились на 

балансі підприємств, установ та організацій, зареєстрованих на території 

інших областей; 

- наявності матеріалів щодо незаконної діяльності підприємств, 

установ, організацій, зареєстрованих та діючих на території регіону. 

 Узагальнити оперативну інформацію щодо місць концентрації 

осіб із числа криміногенного елементу, спланувати заходи щодо їх 

оперативно-профілактичного відпрацювання з метою виявлення злочинів, 

пов'язаних з нелегальним обігом наркотиків, вогнепальної зброї, вибухівки 

тощо, а також встановлення серед контингенту, який їх відвідує, злочинців, 

що перебувають у розшуку. 

 Скласти списки осіб, які перебувають на профілактичних обліках 

органів внутрішніх справ, місць концентрації криміногенного елементу, 

осередків незаконного виготовлення та вживання наркотиків, розважальних 

закладів тощо. 

 З використанням можливостей підрозділів оперативної служби 

здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів на речових та 



 

 

продовольчих ринках, у морських портах, спрямованих на виявлення осіб і 

підприємств, які обкладені "даниною" чи надають економічну допомогу 

злочинним угрупованням. За результатами заходів завести справи 

оперативного обліку, вжити заходів до кропіткого документування 

протиправної діяльності учасників угруповань, викриття їх злочинної 

діяльності та затримання. 

 Забезпечити постійний обмін оперативною інформацією з 

територіальними підрозділами Служби безпеки та податкової міліції 

Державної податкової адміністрації, при необхідності розробити плани 

спільних оперативно-розшукових заходів, спрямованих на документування 

злочинних угруповань. 

 Підготувати необхідну довідкову інформацію щодо членів та 

лідерів ОЗУ, злочинців, які знаходяться в розшуку, транспортних засобів, що 

належать криміналітету чи використовуються ним, тощо для службових 

нарядів, задіяних у відпрацюванні. 

 Підготувати та направити до підрозділів АСМ довідкову 

інформацію про наявних кримінальних авторитетів, лідерів та членів ОЗУ, 

учасників злочинних угруповань та їхніх близьких родичів з метою 

встановлення серед них власників мисливської вогнепальної, холодної зброї, 

спеціальних засобів для подальшої їх перевірки. 

 Міліції громадської безпеки та іншим структурним підрозділам: 

 Скласти списки осіб, які перебувають на профілактичних обліках 

органів внутрішніх справ, та визначити адреси місць концентрації 

антигромадського елементу. 

 Здійснити звірки осіб, які перебувають на обліках органів 

внутрішніх справ, підрозділів Державного департаменту з питань виконання 

покарань, спеціальних обліках закладів Міністерства охорони здоров'я 

(соціально небезпечні психічно хворі, наркомани, алкоголіки тощо) та 

отримати інформацію з місцевих судів, органів Державного комітету у 

справах сім'ї та молоді щодо осіб, які вчиняють насильство в сім'ї. 

 На підставі аналізу вуличної злочинності визначити найбільш 

уражені нею ділянки, переглянути розстановку нарядів на постах і 

маршрутах, за рахунок використання додаткових сил збільшуючи їх 

щільність. 

 Проаналізувати оперативну обстановку, що склалася на об'єктах 

дорожньої інфраструктури, визначити ділянки, найбільш уражені 

злочинністю. На підставі отриманих даних передбачити створення 

спеціальних оперативно-розшукових груп з розкриття злочинів на цих 

об'єктах. 

 Скласти та передати зацікавленим оперативним підрозділам довідки-

меморандуми з отриманою від громадян інформацією про скоєння злочинів 

та можливі місця зберігання, розповсюдження наркотичних засобів, зброї, 

вибухових пристроїв тощо. 



 

 

 Скласти та постійно поновлювати списки об'єктів дозвільної 

системи, власників зброї та спеціальних засобів, які передбачаються для 

перевірки, а також за інформацією, наданою підрозділами БОЗ, окремі 

списки кримінальних авторитетів, лідерів та членів ОЗУ, учасників 

злочинних угруповань - власників зброї і спеціальних засобів. 

 

4.На практичному етапі необхідно: 

Забезпечити реалізацію заходів, здійснених на підготовчому етапі, 

крім того: 

 Підрозділам блоку кримінальної міліції та боротьби з організованою 

злочинністю: 

- Провести агентурно-оперативні заходи, спрямовані на реалізацію 

наявної інформації, з метою затримання і документування протиправної 

діяльності лідерів та учасників злочинних угруповань (зазначаються 

конкретні ОЗУ, які підлягають відпрацюванню), а також розкриття особливо 

тяжких резонансних злочинів (надається їх перелік). 

- На основі розроблених та затверджених планів щодо лідерів ОЗУ 

провести заходи з усунення економічного підґрунтя їх діяльності. При цьому 

для скасування реєстрацій та припинення діяльності суб'єктів 

підприємництва широко застосовувати п. З ст.12 Закону України "Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". 

- Ретельно відпрацювати осіб, які входять до етнічних груп і проходять 

за оперативними матеріалами, з метою встановлення їх можливої 

причетності до вчинених злочинів, особливо рекетирсько-бандитської 

спрямованості, у сфері економіки, фінансово-кредитної та банківської 

системи, торгівлі та послуг, паливно-енергетичного та агропромислового 

комплексів. 

- Провести оперативно-розшукові заходи з виявлення новоутворених 

угруповань, у тому числі сформованих на етнічній основі, для запобігання 

озброєним конфліктам між ворогуючими угрупованнями, відпрацювати їх на 

причетність до нерозкритих злочинів. З метою виявлення незаконних 

мігрантів та злочинців-гастролерів перевірити діяльність спільних та малих 

підприємств за участю іноземних громадян, які займаються туристичним 

бізнесом та працевлаштуванням громадян за кордоном. 

- З метою посилення протидії криміналізації економіки на визначених 

пріоритетних напрямках провести оперативно-розшукові заходи з 

відпрацювання стратегічних підприємств, бюджетоформуючих установ, 

підприємств, що випускають високоліквідну продукцію або привабливих для 

приватизації. 

- Розподілити території обслуговування на квадрати, організувати і 

провести оперативно-профілактичні відпрацювання міст та районів області, у 

першу чергу зі складною криміногенною обстановкою (зазначаються 

конкретні райони, міста з обґрунтуванням необхідності першочергового 

відпрацювання). З метою встановлення осіб, що становлять оперативний 



 

 

інтерес, основну увагу зосередити на залізничних та автовокзалах, ринках, 

інших торговельних об'єктах, готелях, гуртожитках», кемпінгах, фірмах, 

офісах комерційних структур, протонах, дачних, нежилих та покинутих 

будинках, пунктах ремонту, обслуговування автотранспорту, автостоянках, 

кооперативних гаражах, магістральних та об'їзних дорогах, а також інших 

можливих місцях перебування учасників ОЗУ та підозрюваних у скоєнні 

злочинів осіб. 

- Відпрацювати автостоянки, гаражі, приватні ремонтні майстерні, інші 

місця, де можливе укриття і розукомплектування транспортних засобів, 

якими незаконно заволоділи; об'єкти зберігання зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин, наркотичних засобів, цінних вантажів та інших 

матеріальних цінностей, ринки, інші торговельні об'єкти, готелі, гуртожитки, 

кемпінги, фірми, офіси комерційних структур; вжити заходів щодо 

попередження і припинення притоноутримання та проституції. 

- Здійснити оперативні заходи, спрямовані на захист ринків, комер-

ційних та підприємницьких організацій від впливу кримінальних структур. 

- За участю регіональних підрозділів Державної податкової 

адміністрації здійснити перевірку ринків з метою викриття фактів 

привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем, інших корисливих злочинів з боку працівників 

адміністрацій ринків. 

- Спільно з регіональними підрозділами Фонду державного майна, 

Служби безпеки, Державної податкової адміністрації вжити комплекс 

оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття злочинів 

економічної спрямованості, пов'язаних з роздержавленням стратегічних 

підприємств, підприємств-монополістів, бюджетоформуючих установ, 

підприємств, що випускають високоліквідну продукцію, або з державними 

частками майна, з метою попередження та своєчасного викриття фактів 

навмисного доведення до банкрутства та недопущення примусової реалізації 

їх майна. Особливу увагу під час проведення заходів приділити фактичному 

виконанню умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій таких підприємств, 

запобіганню фактам використання коштів, отриманих від офшорних 

компаній, нарахуванню та надходженню дивідендів на державні частки 

майна до бюджету. 

- Провести відпрацювання найбільш уражених наркоманією районів 

регіону з метою ліквідації осередків виготовлення та вживання наркотичних 

засобів, підпільних нарколабораторій, припинення злочинної діяльності 

збувачів наркотиків, особливо "важких". 

- Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів на речових та 

продовольчих ринках, у тому числі щодо виявлення осіб - вихідців з 

ризикових регіонів, які під прикриттям торговельної діяльності займаються 

розповсюдженням наркотичних засобів. Здійснити перевірку іноземців, які 

постійно або тимчасово торгують на ринках, щодо дотримання ними вимог 

чинного законодавства про правовий статус іноземців. 

- Провести заходи з відпрацювання навчальних, розважальних закладів 



 

 

та інших місць масового відпочинку громадян з метою створення бар'єру 

розповсюдженню наркотичних засобів, особливо "важких". При виявленні 

фактів незаконного обігу наркотиків у видовищно-розважальних закладах 

направляти подання до органів виконавчої влади про зупинення їх діяльності. 

- Здійснити перевірку медичних закладів та аптечних установ, 

розташованих на території регіону, з метою виявлення фактів порушень 

правил обігу наркотиковмісних, психотропних, сильнодіючих та отруйних 

медпрепаратів, а також незаконної видачі рецептурних бланків особам із 

числа споживачів наркотиків. 

- Забезпечити постійне відпрацювання доставлених та заарештованих 

осіб в ІТТ, спец приймальниках, приймальниках-розподільниках. З цією 

метою використовувати всі наявні засоби та можливості, які є в підрозділах 

оперативно-технічних заходів при ГУМВС, УМВС та СБУ. 

- Здійснити ретельну перевірку установ, підприємств та організацій, які 

надають послуги у сфері відпочинку, працевлаштування, навчання або 

одруження за кордоном, з метою встановлення серед них таких, що 

використовуються організованими злочинними угрупованнями для 

вербування та вивозу за межі України потенційних жертв злочинів, 

пов'язаних з торгівлею людьми. 

- З метою поповнення та корегування баз даних автоматизованих 

інформаційно-пошукових систем й оперативних обліків інформацію, здобуту 

в ході реалізації оперативно-розшукових заходів на практичному етапі, 

направити до підрозділів кримінальної інформації управлінь (відділів) 

інформаційних технологій при ГУМВС, УМВС. 

Міліції громадської безпеки та іншим структурним підрозділам: 

- Здійснити перевірки способу життя і поведінки осіб, які перебувають 

під адміністративним наглядом або формально підпадають під адміннагляд, 

повернулися з місць позбавлення волі, засуджених до мір покарання, не 

пов'язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування покарання, 

неповнолітніх, інших громадян, що знаходяться на оперативно-

профілактичних обліках і схильні до вчинення злочинів, у тому числі 

пов'язаних з наркотиками. 

- Підрозділами міліції громадської безпеки здійснити заходи щодо 

виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних із хуліганством, незаконним 

обігом наркотичних засобів, зброї, незаконним заволодінням транспортними 

засобами, використанням автотранспорту з протиправною метою, 

перебитими або знищеними ідентифікаційними номерами агрегатів. 

- Здійснити перевірки за місцем проживання громадян-власників 

мисливської вогнепальної зброї, спеціальних засобів щодо дотримання ними 

встановлених правил її зберігання та використання. Особливу увагу звернути 

на власників, схильних до зловживання алкоголем, сімейних дебоширів. 

Одночасно здійснити такі перевірки всіх кримінальних авторитетів, 

лідерів та членів ОЗУ, учасників злочинних угруповань — власників зброї та 

спеціальних засобів. 



 

 

До порушників встановлених вимог зберігання зброї вживати заходів 

реагування згідно з вимогами чинного законодавства. 

- Перевірити об'єкти дозвільної системи, на яких зберігається та 

використовується зброя, боєприпаси, спеціальні засоби та вибухові 

матеріали, щодо дотримання на них встановленого порядку придбання, 

зберігання, перевезення, реалізації та використання зазначених 

предметів та матеріалів. У разі встановлення порушень вживати заходів 

згідно із чинним законодавством відповідно до наданих прав. 

- Перевірити готелі, кемпінги, гуртожитки тощо з метою 

виявлення порушень вимог паспортно-візового режиму, вжиття 

адміністративних заходів стосовно осіб і організацій, які запрошували 

або приймали іноземців в Україні, але не забезпечили належного 

режиму їх перебування. 

Перевірити автостоянки біля таких об'єктів з метою виявлення 

транспортних засобів, що розшукуються. 

- Відпрацювати установи, підприємства та організації, які надають 

послуги із залучення на навчання до Вузів регіону студентів-іноземців, 

туристичні фірми та агентства з метою виявлення каналів незаконної 

міграції. 

- Відпрацювати місця можливого проживання осіб, які прибули в 

Україну з іноземних держав, з метою виявлення порушників 

встановлених правил перебування в Україні, нелегальних мігрантів та 

інших іноземців, які не мають підстав для подальшого перебування в 

Україні. 

- Одночасно перевірити інформацію про функціонування на 

території обслуговування притонів та будинків розпусти по виявленню в 

них злочинців, які розшукуються, злочинців-гастролерів та інших 

криміногенних осіб, зброї, викрадених речей тощо. 

- Провести обходи квартир та приватних будинків громадян, де, за 

наявними відомостями, здійснити перевірку осіб, які підлягають 

постановці на облік, а також інших, які допускають правопорушення у 

сфері побутових відносин, зловживають спиртними напоями, вживають 

наркотичні засоби, займаються проституцією, психічно хворих осіб, які 

є суспільно небезпечними, неповнолітніх правопорушників, 

неблагополучних сімей. 

- З метою встановлення і затримання злочинців, які знаходяться у 

розшуку, виявлення і вилучення викраденого автотранспорту, фактів 

перевезення незареєстрованої зброї, вибухових пристроїв, наркотичних 

речовин у вечірні та нічні години на найбільш важливих транспортних 

магістралях і розв'язках створити заслони з перевірки транспортних 

засобів. Організувати відпрацювання автостоянок, гаражів, місць 

обслуговування і ремонту автомобілів. Особливу увагу приділити 

відпрацюванню приватних та кооперативних гаражів, автостоянок та 

гаражів, що здаються в оренду. 



 

 

- За обліками ДАІ здійснити вибірку відомих учасників злочинних 

угруповань, кримінальних авторитетів-власників автотранспорту, 

перевірити законність його використання. 

- За обліками митних органів здійснити вибірку автотранспорту, 

що тимчасово ввезений на територію України відомими учасниками 

злочинних угруповань, членами їх сімей, перевірити додержання 

термінів тимчасового ввозу та вжити адміністративних санкцій у разі їх 

порушення. 

- Перевірити об'єкти дорожнього сервісу (СТО, місця 

розукомплектування автомобілів, автостоянки, авто кооперативи тощо) з 

метою виявлення автотранспорту, який викрадений або розшукується. 

- Здійснити перевірки діяльності недержавних охоронних 

підприємств та внутрішніх служб безпеки з виконання наказів МВС 

України № 112-1994 року, № 257-1998 року. 

- За результатами проведених заходів внести зміни та доповнення 

до інтегрованих банків даних стосовно осіб криміногенних категорій, 

вилученої з незаконного обігу зброї тощо. 

 Виявлені при проведенні перевірок порушення негайно 

документувати та вживати заходів згідно з чинним законодавством. 

 Указані заходи проводити в умовах оперативно-технічного 

супроводження силами оперативно-технічних підрозділів у частині 

забезпечення безпеки власного зв'язку та контролю за ефіром. 

 Підрозділам внутрішньої безпеки та розслідувань під час 

проведення оперативно-профілактичних заходів здійснити контр 

розвідувальні та антикорупційні заходи. 

 Контроль за проведенням заходів та підведення підсумків 

оперативно-профілактичного відпрацювання регіону. 

- У ході відпрацювання щодобово проводити ретельний 

інструктаж задіяного особового складу, націлювати його на активний 

пошук правопорушників. Інструктаж проводити особисто начальникам 

ОВС або їх заступникам, визначити конкретних посадових осіб, 

відповідальних за кожний етап. 

- За наслідками відпрацювання в кожному підрозділі проводити 

щодобові оперативні розбори за напрямками діяльності та стосовно 

кожного працівника, давати принципову оцінку. Забезпечити щодобове 

своєчасне опрацювання результатів заходів, висвітлення їх у ЗМІ, 

доповідь по команді. 

Опрацьовані результати заходів з урахуванням звітності за формою, що 

додається, та звіти про реалізацію конкретних оперативно-розшукових справ, 

оперативно-розшукові та слідчі дії за конкретними кримінальними справами 

у триденний термін після закінчення відпрацювання подати до МВС України. 



 

 

14. ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 

 

Послідовна і сувора реалізація законності передбачає наявність 

відповідної системи її гарантій. В ній розуміють, по-перше, загальні умови 

або передумови законності; по-друге, спеціальні юридичні або організаційно-

правові засоби забезпечення режиму законності. До спеціально-юридичних 

засобів забезпечення законності відносяться способи забезпечення 

законності. Залежно від змісту, характеру, особливостей застосування, 

юридичних наслідків розрізняють такі способи забезпечення законності:  

а) контроль;  

б) нагляд;  

в) інститут звернення до державних органів із заявами, пропозиціями, 

скаргами з питань забезпечення законності; 

г) забезпечення прав та свобод громадян в порядку адміністративного 

судочинства. 

Контроль є важливою складовою змісту державного управління. 

Науковці С.С. Алєксеєв, В.М. Горшеньов, І. Б. Шахов, О.Ф. Скакун, О.В. 

Малько, Ю.П. Битяк, О.М. Бандурка, В.Я. Малиновський та ін. відзначали, 

що контроль –це явище багатогранне і багатопланове, і залежно від того, на 

якому рівні та стосовно чого він розглядається, він може бути 

охарактеризований і як форма чи вид діяльності, і як принцип, і як функція. 

Виходячи з розуміння суті контролю як управлінської діяльності, 

науковці визначають контроль як перевірку виконання та нагляд за 

відповідністю сфери діяльності органу законодавчим та нормативним 

приписам, а також виконанням прийнятих рішень. Розглядаючи його як 

функцію,вважають, що контроль полягає в аналізі та зіставленні фактичного 

стану справ у діяльності міліції з вимогами, які поставлені перед нею, 

відхилень у виконанні поставлених завдань з причинами цих відхилень, а 

також оцінкою діяльності міліції та доцільності саме цього шляху.  

Із прийняттям 19 червня 2003 року Закону України “Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави” контрольно-наглядова діяльність 

державних та громадських суб’єктів набула законодавчо визначеної правової 

форми. Демократичним цивільним контролем Закон визначає комплекс 

здійснюваних відповідно до Конституції законів України правових, 

організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного 

дотримання законності й відкритості в діяльності всіх складових частин 

Воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння їхній 

ефективній діяльності і виконанню покладених на них функцій, зміцненню 

державної та військової дисципліни. 

Щодо самого контролю, зокрема цивільного, як одного із видів 

управлінської діяльності, то він, на думку вчених, є різновидом (формою) 

організаційних заходів, оскільки здійснюється постійно та спрямований на 



 

 

забезпечення чіткої та ефективної роботи підконтрольних об'єктів. 

Здійснення конкретних контрольних заходів не пов'язано з виданням 

правових актів і здійсненням юридично значущих дій. Але їх передумови та 

наслідки можуть фіксуватися у юридичній формі, на їх основі можуть 

прийматися правові рішення, видаватися нормативні та індивідуальні правові 

акти тощо. 

Отже, контроль є підставою для наступного здійснення відповідними 

органами дій юридичного характеру. Він пов'язаний з правом 

опосередковано, оскільки правовими актами визначаються його принципи та 

завдання, загальна процедура здійснення, повноваження суб'єктів цивільного 

контролю, гарантії його здійснення тощо. Звідси необхідним є розгляд його 

правових основ. 

Цивільний контроль за діяльністю міліції здійснюється на основі 

правових норм, які являють собою правила поведінки, що встановлені 

державою. Управлінські відносини, зокрема контрольні, регулюються 

сукупністю правових норм і процедур їх реалізації, що забезпечують 

нормальне функціонування і розвиток систем відповідно до умов їх 

існування. Усі норми мають однакову кінцеву мету, але їхній зміст, порядок 

встановлення і впливу на процеси управлінської діяльності, сфера дії і 

механізм поширення в системі різні. Правові норми є засобом регламентації 

системи цивільного контролю як у структурному, так і функціональному 

аспектах. Дотримання правових норм гарантується авторитетом держави, 

забезпечується як переконанням, так і в разі потреби засобами примусу. 

Держава за допомогою права наділяє суб'єктів соціального управління (як 

державні, так і громадські органи) владними повноваженнями, зокрема 

контрольними в межах яких вони самостійно вирішують проблеми 

відповідного рівня управління. Обсяг і характер контрольних повноважень за 

діяльністю органів міліції, а також відповідний їм ступінь відповідальності 

залежать від місця, яке займає контрольний орган у системі державного 

управління, від масштабів і території розповсюдження його управлінського 

впливу. 

Таким чином, уся нормативна база, якою керується система органів 

цивільного контролю за діяльністю міліції є зовнішньою, оскільки 

створюється формально за межами підконтрольного суб'єкта. 

Контрольно-управлінські функції, що реалізуються у внутрішній(відомчій) 

системі конкретного органу управління визначають поняття відомчого 

контролю, зміст та форми якого будуть розглянуті нами у третьому 

питанні лекції. 

Беручи до уваги, що основою правового забезпечення є система 

правових актів (нормативних та індивідуальних), перейдемо до 

безпосереднього аналізу правових актів, які безпосередньо чи 

опосередковано регулюють питання здійснення контролю та нагляду за 

діяльністю міліції, міліції громадської безпеки зокрема.  

Одну із форм законодавчого закріплення принципу законності у 

нашій державі відображає Конституція України, яка у статті 8 визначає, що в 



 

 

нашій державі “визнається і діє принцип верховенства права. Конституція 

України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові 

акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 

захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина безпосередньо 

на підставі Конституції України гарантується”. Стаття 26 Закону України 

“Про міліцію” окреслює коло суб’єктів, що здійснюють контроль за її 

діяльністю. 

Однак, центральне місце у системі нормативних актів , що 

регулюють контрольно-наглядову діяльність міліції, займає Закон України 

“Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави”, який є спеціальним правовим актом з 

питань організації та здійснення цивільного контролю. Він визначає правові 

засади організації і здійснення демократичного цивільного контролю над 

Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів 

України військовими формуваннями, а також над правоохоронними 

органами держави. 

До законодавчих актів, що регулюють сферу цивільного контролю, 

слід також додати Закон України “Про Дисциплінарний статі органів 

внутрішніх справ”, оскільки “дотриманням законності” відноситься до 

основних вимог службової дисципліни в органах внутрішніх справ; а також 

Закони України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю”,“ “Про боротьбу з корупцією”. 

Велика кількість правових норм з питань здійснення контролю за 

діяльністю міліції міститься у підзаконних нормативних актах, які можуть 

бути: загальнодержавними, відомчими чи локальними; нормативно-

правовими чи індивідуальними; тими, які визначають загальні питання 

здійснення контролю або тими, які врегульовують окремі питання у цій 

сфері. До цієї групи правових актів, в першу чергу, необхідно віднести: 

1) Постанови Верховної Ради України, які містять нормативні 

положення з питань цивільного контролю за діяльністю органів міліції, 

наприклад: Про обрання постійної Комісії Верховної Ради України з питань 

законності і правопорядку від 3 червня 1994р. № 50, Про підсумки 

парламентських слухань “Про інформацію Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних дій, 

зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб 

Міністерства внутрішніх справ України, викладених у статті «Інша міліція», 

опублікованій у газеті «2000» 8 вересня 2006 р., Про дотримання 

правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в 

забезпеченні прав і свобод людини від 23 березня 2000 р. № 1592; 

2) укази та розпорядження Президента України, зокрема: Про заходи 

щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у 

правоохоронних органах від 26 березня 2002р. № 53, Про серйозні недоліки у 

виконанні законодавства щодо забезпечення законності і правопорядку, 

додержання прав і свобод громадян у Львівській області від 4 червня 2003 р. 



 

 

№ 477, Про відповідальність керівників органів виконавчої влади та. 

прокуратури в забезпеченні законності і правопорядку, додержанні прав і 

свобод громадян на території Одеської області від 28 серпня 2003 р. № 944], 

Про Концепцію забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які 

потерпіли від злочинів від 28 грудня 2004р. № 1560 , Питання контролю над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави від 14 березня 

2007 року № 205; Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби 

дільничних інспекторів міліції від 12 січня 2004 р.; Про заходи щодо 

дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 

лютого 2002 р.; Про заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції 

від 18 листопада 2005 р., Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності від 19 липня 2005 р. №1119 та інші;.  

3) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, серед 

яких: Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України від 4 жовтня 2006 р. №1383; Про стан виконавської дисципліни та 

заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне 

виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2003р. №70, Про затвердження Порядку 

проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої 

влади від 11 березня 2004р. №311, Про стан виконавської дисципліни в 

органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення від 13 травня 2004р. 

№630 та інші; 

4)правові акти центральних та місцевих органів влади, наприклад, 

наказ Генеральної прокуратури України “Про організацію прокурорського 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та 

досудове слідство” від 19 вересня 2005 р. № 4гн ; 

5) правові акти органів місцевого самоврядування з таких питань як: 

забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян; 

вирішення відповідно до за кону питань про проведення зборів, мітингів, 

маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових 

заходів, охорону громадського порядку під час проведення яких здійснюють 

ОВС; сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил 

паспортної системи; вирішення питань щодо створення належних умов для 

служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ тощо.  

До системи правових актів з питань здійснення цивільного контролю 

необхідно віднести низку Положень про діяльність громадських організацій 

(Раду колективу, Раду наставників, Суд офіцерської честі, Раду ветеранів, 

побутова комісія, житлова комісія та інші), які діють в органах міліції, і яких 

ми також відносимо до системи суб'єктів,що здійснюють цивільний контроль 

за діяльністю міліції. 

Аналізуючи систему розглянутих нами правових норм, ми можемо 

зробити висновок, що контрольна діяльність, що регламентується вище 

приведеними та іншими правовими актами, містить три групи норм. Так, 

норми першої групи закріплюють систему контролюючих органів, принципи 



 

 

та порядок їх організації і діяльності, компетенцію, основні завдання і 

напрямки роботи, форми і види контрольної діяльності, систему заходів 

відповідальності. Ці норми створюють передумови ефективного здійснення 

контрольної діяльності. Норми другої групи за своїм характером є 

процедурними, оскільки визначають оптимальні варіанти контрольного 

процесу і безпосередньо спрямовані на забезпечення ефективності 

досягнення юридичного результату. Вони закріплюють організацію 

діяльності контрольних органів та їх посадових осіб, порядок застосування 

заходів відповідальності, систему організаційно-правових гарантій 

здійснення контрольної діяльності, порядок виконання розпоряджень 

контролюючих органів тощо. Третя група норм - сама широка за обсягом, 

оскільки суб'єкти контролю у своїй діяльності оперують усією системою 

правових норм. Норми цієї групи є предметом контрольної діяльності, тому 

що органи, які виступають суб'єктом контрольної діяльності та їх посадові 

особи у своїй повсякденній роботі порівнюють поведінку підконтрольного 

об'єкта з приписами правових норм, забезпечують відновлення порушених 

прав, а в разі потреби вводять у дію правоохоронні заходи. 

Таким чином, за допомогою норм права забезпечується: 1) 

визначення системи органів контролю; 2) визначення їх контрольних 

повноважень; 3) розподіл функцій між спеціальними контрольними 

апаратами певного органу; 3) закріплення системи об'єктів та предметів 

контрольної діяльності; 4) чітка робота контрольованих органів (підрозділів), 

керівників та окремих працівників. 



 

 

15. СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА 

ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ 

ПОВНОВАЖЕННЯ. 

 

У статті 26 Закону України “Про міліцію” визначається, що такий 

контроль здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ 

України і, в межах своєї компетенції, ради. При цьому, місцеві ради, 

здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-

розшукову, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. Беручи 

до уваги те, що Закон України “Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” було прийнято 

набагато пізніше ніж Закон України “Про міліцію”, ця стаття обмежує коло 

суб'єктів цивільного контролю за діяльністю міліції .Науковці, зокрема 

Веприцький Р.С. пропонує викласти статтю у такій редакції:  

“Контроль за діяльністю міліції здійснюють Верховна Рада України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Президент України, 

Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет. Міністрів України, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, судові органи України, громадяни України та громадські 

організації, засоби масової інформації”.  

Таким чином, суб'єктами контрольно-наглядової діяльності за 

дотриманням законності в адміністративній діяльності міліції в цілому, та 

міліції громадської безпеки зокрема, системою нормативно-правових актів 

України визначаються:  

- Верховна Рада України;  

- Президент України;  

- Кабінет Міністрів України;  

- МВС України, керівники його структурних органів (підрозділів); 

- судові органи; прокуратура;  

- органи місцевого самоврядування;  

- засоби масової інформації; 

-громадськість. 

При цьому важливо зазначити, що суб'єкти, які здійснюють контроль 

за діяльністю міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, 

кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність, крім тих, яким це 

право надане законом. Розглянемо детальніше їх повноваження. 

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади, 

відповідно до наданих Конституцією України повноважень безпосередньо 

заслуховує міністра внутрішніх справ про результати діяльності ОВС, з 

метою постійного контролю за реалізацією норм прийнятих законів створює 

комісії (тимчасові контрольні, ревізійні, слідчі) та комітети (Комітет ВР 

України з питань законності та правопорядку), на засіданнях яких 

розглядаються інформація про стан виконання законів і постанов з питань 

боротьби із злочинністю, підсумки роботи МВС України на квартал, 



 

 

півріччя, рік; різноманітні статистичні дані та матеріали про виконання 

роботи МВС за певними напрямками; і по яких виносяться певні рішення. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у 

відповідності до повноважень, наданих Конституцією України та Законом 

України „ Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” 

забезпечує 

- захист прав і свобод громадянина, проголошених Конституцією 

України, законами України, міжнародними договорами України;  

- запобігання порушенням прав і свобод людини й громадянина або 

сприяння їх поновленню;  

- запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації 

людиною своїх прав і свобод тощо. 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, формою контролю органів місцевого самоврядування (зокрема, 

сільських, селищних та міських рад) є: 

- заслуховування повідомлень керівників ОВС про їх діяльність щодо 

охорони громадського порядку на відповідній території,  

- порушення перед відповідальними органами вищого рівня питання 

про звільнення з посади керівників цих органів у разі виявлення їх діяльності 

незадовільною; 

- звернення до суду про визнання незаконними актів органів 

виконавчої влади; 

- розгляд окремих справ про адміністративні правопорушення; 

утворення адміністративних комісій. 

Широкий обсяг повноважень Президента України щодо контролю 

за законною діяльністю органів виконавчої влади, їх посадових осіб, 

обумовлений його державно-правовим статусом гаранта державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина (ст.102 Конституції України). 

Формами президентського контролю є здійснення повноважень 

щодо: - кадрового призначення керівників органів виконавчої влади; 

- видання указів та розпоряджень з питань боротьби зі злочинністю, 

зміцнення законності;  

- керівництвом Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю (створений Указом Президента України від 

26.11.1993), завдання якого полягають у зміцненні законності у всіх сферах 

суспільного життя, забезпечення реального захисту конституційних прав, 

свобод і законних інтересів громадян, прав юридичних осіб, запобігання 

будь-яким злочинним проявам. У його складі утворено підкомітет з 

координації діяльності правоохоронних та інших державних органів з питань 

зміцнення правопорядку. До складу Комітету входять міністр внутрішніх 

справ України та його заступник - начальник Головного управління по 

боротьбі з організованою злочинністю. 

- є Головою Ради національної безпеки і оборони України (ст.107 

Конституції України), яка координує і контролює діяльність органів 



 

 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. До її складу 

входить і міністр внутрішніх справ України. Рішення Ради вводяться в дію 

указами Президента України. 

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет 

Міністрів України (ст.113 Конституції України). Відповідно до статті 203 

Закону України, прийнятого 16 травня 2008 року № 279-VI “Про Кабінет 

Міністрів України”, що визначає його основні повноваження, Кабінет 

Міністрів України у сферах правової політики, законності, забезпечення прав 

і свобод людини та громадянина:  

 - забезпечує проведення державної правової політики;  

- здійснює контроль за додержанням законодавства органами 

виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого 

самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів 

виконавчої влади;  

 - вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і 

здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони 

власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, 

боротьби із злочинністю, протидії корупції;  

 - здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень 

органами виконавчої влади та їх керівниками.  

Контроль судових органів реалізується відповідно до вимог 

чинного законодавства України, Кримінально-процесуального та 

цивільно-процесуального зокрема, норми якого наділяють суди 

повноваженнями одночасно з винесенням вироку чи рішення по 

кримінальній чи цивільній справі за наявності підстав звертатися з 

окремою ухвалою до органів внутрішніх справ (міліції). Ці акти 

виносяться також у випадках порушення адміністративно-правових 

норм. 

Суд при наявності підстав виносить окрему ухвалу, звертає увагу 

посадових осіб на встановлені по справі факти порушення закону, причини й 

умови, що сприяли здійсненню правопорушення, з вимогою вжити 

відповідних заходів. Не пізніше як у місячний строк за окремою ухвалою 

повинні бути застосовані необхідні міри і про їхні результати повідомлено 

суд, що виніс ухвалу. Суди встановлюють контроль за виконанням окремих 

ухвал (постанов). Для здійснення контролю суди запрошують громадськість 

підприємств, організацій, у яких виявлені недоліки, що сприяли скоєнню 

правопорушень. При виявлені випадків невиконання окремих ухвал 

(постанов) чи формального відношення до усунення недоліків від окремих 

керівників органів внутрішніх справ чи посадових осіб суди порушують 

питання перед вищестоящими підрозділами органів внутрішніх справ про 

відповідальність цих керівників чи посадових осіб. Вказівки суду, що 

наведені в окремій постанові, є обов'язковими для співробітників міліції. 

Ефективною формою забезпечення законності в діяльності органів 

внутрішніх справ є розгляд судами (суддями) матеріалів про адміністративні 

правопорушення, що подаються органами внутрішніх справ. Результатом 



 

 

такого розгляду є вказівки судів (суддів) про усунення виявлених порушень 

законності. Вони обов'язкові для виконання. 

Розглядаючи матеріали, що надійшли з органів внутрішніх справ, на 

осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, суди (судді) оцінюють 

повноту і підстави зібраних доказів, перевіряють законність дій працівників 

міліції і приймають рішення про правомірність притягнення громадянина до 

відповідальності. При встановленні порушення закону чи інших недоліків, 

що не дозволяють винести правильне рішення, суд (суддя) повертає 

матеріали в міліцію з вказівкою усунути виявлені порушення чи упущення в 

справі. Якщо суд (суддя) виявить у цих матеріалах відсутність ознак 

правопорушення в діях громадянина (особи), він припиняє справу, 

повідомляє працівника міліції про допущення ним порушення законності. 

З метою попередження порушень законності в діяльності міліції 

судові органи постійно вивчають і узагальнюють практику роботи міліції, 

обговорюючи результати роботи на спільних засіданнях колегій, загальних 

зборах працівників судових органів, прокуратури, органів внутрішніх справ. 

Важливою формою забезпечення законності є розгляд 

адміністративними судами скарг громадян і посадових осіб на неправомірні 

рішення ( найчастіше постанови) органів внутрішніх справ, наприклад, про 

накладення штрафу за адміністративне правопорушення.  

Завдання адміністративного судочинства визначені статтею 2 

Кодексу адміністративного судочинства України, як “захист прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при 

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства". У 

разі задоволення адміністративного позову за ч.2 ст.162 КАСУ 

адміністративний суд вправі прийняти постанову, якою може визнати 

протиправним рішення органу внутрішніх справ чи окремі його положення, 

дії чи бездіяльність і скасувати або визнати не чинним рішення чи окремі 

його положення, повернути виконання цього рішення чи окремих його 

положень із зазначенням способу його здійснення, а також зобов’язати 

відповідача вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій; 

стягнути з відповідача кошти; визнати наявність чи відсутність компетенції 

(повноважень) посадової особи органу(підрозділу-при умові наявності 

статусу юридичної особи) як суб’єктів владних повноважень. Міліція в 

межах своєї компетенції зобов'язана виконувати рішення судових органів, 

прийняті у встановленому законом порядку. 

Таким чином, розглядаючи ті або інші справи, пов’язані з діяльністю 

органів міліції, суд перевіряє правомірність прийнятих ними актів, виправляє 

помилки і недогляди працівників міліції й таким чином активно сприяє 

зміцненню законності.  

Своєрідне місце в системі контролю за діяльністю міліції посідає 

прокуратура, яка здійснює вищий нагляд за додержанням законів в Україні, 

тобто за законністю діяльності органів виконавчої влади, міліції у тому числі. 



 

 

Нагляд прокуратури за адміністративною діяльністю міліції 

здійснюється в межах загального нагляду. Він полягає в спостереженні за 

точним виконанням законів, указів Президента, постанов Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, всіх актів управління і відповідністю їх 

Конституції України, за точним виконанням законів усіма працівниками 

міліції. 

 

У процесі загального нагляду прокурор має право: 

1. вимагати для перевірки відповідності закону нормативні та інші 

документи, акти, що видаються органами внутрішніх справ; 

2. вимагати у керівників органів внутрішніх справ і служб міліції 

пред’явлення необхідних документів, матеріалів і відомостей;  

3. проводити на місці, у міліції, перевірку виконання законів у 

зв’язку із заявами, скаргами й іншими повідомленнями про правопорушення; 

4. перевіряти законність адміністративного затримання громадян і 

застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного 

стягнення за адміністративні правопорушення;  

5. вимагати від керівників органів внутрішніх справ проведення 

перевірок окремих служб, підрозділів міліції, окремих співробітників у 

зв'язку з повідомленнями про порушення законодавчих актів;  

6. вимагати від працівників міліції усних чи письмових пояснень з 

приводу порушення ними закону. 

Основними формами реагування прокурора на порушення закону є: 

- протест прокурора; 

- подання прокурора; 

- письмовий припис; 

- постанова прокурора . 

Протест прокурора. У протесті прокурор вимагає терміново 

анулювати незаконний акт чи привести його у відповідність з чинним 

законодавством, а також негайно припинити протиправні дії посадових осіб і 

відновити порушені права. Протест повинний бути розглянутий не пізніше 10 

днів із дня його надходження. Прокурор повідомляється про результати його 

розгляду. Винесення протесту на акт, що порушує права і свободи громадян, 

а також в інших, передбачених законом випадках, зупиняє дію акта до 

розгляду протесту прокурора. 

Подання прокурора. Цей документ має підставою узагальнені 

матеріали про порушення закону і, як правило, не пов’язаний з виданням 

незаконного акта. Конкретні заходи для усунення причин і умов, що 

сприяють порушенню закону, повинні бути застосовані не пізніше, ніж 

протягом місяця. 

Для усунення порушень закону прокурор (його заступник) у 

відповідності зі ст.22 Закону України „Про прокуратуру” має право 

застосовувати таку форму реагування, як письмовий припис. Він виноситься 

щодо органу внутрішніх справ у цілому або ж щодо відповідних посадових 

осіб цього органу чи вищих посадових осіб у порядку підпорядкованості 



 

 

органу внутрішніх справ чи службовця. Письмовий припис виноситься у 

випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може принести 

шкоду державі чи громадянам. Припис вимагає негайного виконання. Якщо 

порушення закону не може бути усунуто органом внутрішніх справ з 

об’єктивних причин, прокурор чи його заступник надсилають в орган 

внутрішніх справ подання з вимогою протягом місяця усунути порушення, 

причини й умови, що йому сприяють. 

Наступною формою реагування є постанова прокурора. У випадку 

порушення закону посадовою особою органу внутрішніх справ прокурор у 

залежності від характеру порушення закону виносить мотивовану постанову 

про дисциплінарне провадження чи про порушення кримінальної справи. 

Важливе місце щодо забезпечення законності в адміністративній 

діяльності міліції громадської безпеки посідає громадський контроль, який 

здійснюється громадськими організаціями, трудовими колективами, 

органами самоорганізації населення та окремими громадянами. 

Формами громадського контролю за діяльності міліції можна 

назвати: 

1. Інформування органів влади, громадськості, населення і засобів 

масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та 

заходи щодо його зміцнення у відповідності до статті 3 Закону України “Про 

міліцію” , яка визначає діяльність міліції гласною. Інформування може 

здійснюватись шляхом: 

 – використання засобів масової інформації (акредитувати своїх 

журналістів при ОВС, створення в системі МВС України центрів 

громадських зв’язків, висвітлення діяльності міліції на відомчому 

телебаченні, радіо, у періодичних відомчих виданнях “Іменем закону”, 

“Кримінальна хроніка”, “Міліція України”), 

  - виступів, звітів перед населенням ( ст.7 ЗУ "Про міліцію" 

зобов'язує начальників управлінь та відділів ОВС раз на рік звітуватись перед 

відповідними Радами народних депутатів про стан боротьби із злочинністю і 

охорони громадського порядку. Наказ МВС України від 11 листопада 2010  

№550” Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів 

міліції в системі МВС України” зобов'язує дільничних інспекторів виступати 

перед населенням, трудовими колективами, в навчальних закладах з 

виховними бесідами, роз'яснювати чинне законодавство, брати участь в 

обговоренні в трудових колективах правопорушників). 

2. Взаємодія з трудовими колективами, громадськими організаціями 

й населенням, які надають допомогу міліції в її правоохоронній діяльності і 

тим самим забезпечують контроль за її діяльністю у відповідності до Указу 

Президента України від 16.06.1999 "Про додаткові заходи щодо поліпшення 

діяльності ОВС та громадських формувань по охороні громадського 

порядку" (народні дружини та інші громадські організації, які безпосередньо, 

самостійно чи спільно з міліцією охороняють громадський порядок, 

громадські пункти охорони порядку, товариські суди, постійні комісії органів 

місцевої влади . Забезпечують контроль громадськості за діяльністю міліції 



 

 

також деякі спеціально утворені для нього громадські організації 

"Справедливість", Рада ветеранів ОВС” і т.п.) 

Пунктом 5 ст.10 Закону України “Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону” встановлено право 

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного 

кордону та їх членів вносити до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і 

злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню. 

 

3. Право на оскарження незаконних дій міліції гарантоване 

Конституцією та Законами України "Про міліцію" ст.25 (дії працівників 

міліції можуть бути оскаржені в установленому порядку в органи внутрішніх 

справ, суд або прокуратуру),"Про звернення громадян"( 1996). Порядок 

розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в 

ОВС викладений в Інструкції, що затверджена наказом МВС України від 

10.10.2003 № 1177.  

 Контроль за станом роботи з зверненнями громадян та організацією 

прийому в ОВС здійснюється шляхом інспекторських та цільових перевірках. 

Керівники всіх рівнів органів внутрішніх справ зобов’язані аналізувати стан 

організації роботи з заявами громадян, при розгляді яких були допущені 

формалізм, порушення порядку розгляду заяв, а також заслуховувати 

керівників підпорядкованих ОВС з цих питань. При порушенні працівниками 

міліції прав та законних інтересів громадян міліція зобов'язана вжити заходів 

для відновлення цих прав, відшкодування нанесених матеріальних збитків, за 

вимогою громадянина публічно принести вибачення. При порушенні 

установленого порядку розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, винні 

особи несуть відповідальність. 



 

 

16. СИСТЕМА ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. 

 

В органах внутрішніх справ функціонує система відомчого контролю 

за дотриманням законності, головним принципом якої є підконтрольність 

нижчої ланки вищій, тобто принцип субординації. Суб’єктами 

внутрішньовідомчого контролю є Міністр, його заступники, Колегія МВС, 

Кадрова колегія МВС, Головний штаб МВС, керівники органів (підрозділів) 

ОВС, а також спеціально створених підрозділів ( підрозділів внутрішньої 

безпеки).  

Формами внутрішнього контролю є: 

1) безпосередній контроль керівника (попередній, поточний, 

наступний) за станом законності та дисципліни серед особового складу 

здійснюється методами особистої перевірки, спостереження та дозволяє 

негайно усунути виявлені недоліки; 

2) організація комплексного інспектування та контрольних перевірок.  

Інспекторські (комплексні )перевірки оперативно-службової 

діяльності ГУМВС, УМВС проводяться один раз на п'ять років, а також при 

зміні керівника у відповідності до затверджених МВС, УМВС планів-

завдань. У процесі контролю з'ясовується наскільки організовано функціонує 

підрозділ міліції, виявляються недоліки, резерви та шляхи удосконалення 

оперативно-службової діяльності. Контрольні перевірки органу, які 

проводяться один раз в 2 роки, при їх здійсненні перевіряються стан 

реагування на знайдені недоліки. За результатами перевірки приймаються 

відповідні рішення. 

3) центральне місце у процесі контролю посідає проведення нарад з 

метою обговорення проблем , заслуховування звітів, прийняття рішень щодо 

усунення недоліків та покращення організації роботи . 

Хотілось би відмітити той факт, що основне призначення контролю, 

який здійснюються в ОВС є не тільки те, щоб на основі вивчення стану справ 

виявляти недоліки в роботі, але й знайти шляхом їх усунення, а при 

необхідності надання допомоги в розробці планів заходів по їх покращенню 

та наданню методичної допомоги в розробці і прийнятті управлінських 

рішень. 

Контроль керівників за діяльністю підлеглих посадових осіб та 

підрозділів і служб міліції громадської безпеки здійснюється у 

відповідності до нормативних Положень про підрозділи, що затверджуються 

наказами МВС України. Розглянемо порядок здійснення відомчого контролю 

за діяльністю основних підрозділів МГБ, що забезпечують громадський 

порядок та безпосередньо працюють з населенням. 

Так, здійснення контролю керівниками служби дільничних 

інспекторів міліції регламентовано розділами 4, 5 Положення про службу 

ДІМ в системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від 11 

листопада 2010  № 550(далі-Положення).  



 

 

Управління дільничних інспекторів міліції ДАСМ МВС України, 

управління (самостійні відділи) дільничних інспекторів міліції 

ГУМВС,УМВС забезпечують контроль за діяльністю підлеглих підрозділів 

дільничних інспекторі:в міліції органів внутрішніх справ шляхом: 

1) підготовки інформаційних матеріалів з проблемних питань 

діяльності служби дільничних інспекторів міліції, методичних рекомендацій 

й пропозицій щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності служби 

органів внутрішніх справ для розгляду їх на колегіях (оперативних нарадах) 

МВС, ГУМВС, УМВС та направлення у встановленому порядку в органи 

законодавчої й виконавчої влади; 

2)  інспектування, проведення контрольних перевірок, комплексних 

й інших виїздів у міськ-, райоргани 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 і практичної допомоги; 

3)  проведення службових перевірок за фактами порушення 

дисципліни і законності працівниками служб дільничних інспекторів міліції; 

4)  організації перевірки звернень громадян і посадових осіб, 

матеріалів засобів масової інформації про недоліки діяльності служби 

дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ, вжиття необхідних 

заходів до їх усунення у межах своєї компетенції . 

Безпосереднє керівництво дільничними інспекторами, їх 

помічниками здійснюють начальники відділів (відділень) дільничних 

інспекторів міліції міськ-, райорганів внутрішніх справу межах своєї 

компетенції, які здійснюють спрямовують і координують їх діяльність з 

охорони громадського порядку та забезпечення громадської 

безпеки,проведення профілактичної роботи на адміністративних дільницях. 

Для цього вони як посадові особи зобов’язуються розділом 5 Положення: 

- систематично контролювати, аналізувати та оцінювати результати 

діяльності дільничних інспекторів, вживати заходів щодо усунення 

виявлених недоліків, а також вносити керівництву міськ-,рай органу 

пропозиції щодо вдосконалення діяльності служби, зміцнення взаємодії з 

іншими підрозділами органів внутрішніх справ, заінтересованими 

державними органами,громадськими формуваннями й релігійними 

організаціями; 

- контролювати порядок прийняття та своєчасний і якісний розгляд 

дільничними інспекторами повідомлень,заяв, скарг громадян та посадових 

осіб з питань попередження й розкриття злочинів, профілактики 

правопорушень, охорони громадського порядку; 

- здійснювати контроль і облік службової діяльності дільничних 

інспекторів щодо реалізації усіх покладених на них завдань і функцій, 

дотримання ними законності при розгляді звернень громадян, виконання 

інших службових обов'язків. При цьому уповноважені здійснювати як 

гласний, так і й негласний контроль за несенням служби дільничними 

інспекторами, за результатами якого вносяться керівництву міськ-,райоргану 



 

 

внутрішніх справ пропозиції про заслуховування на оперативних нарадах 

дільничних інспекторів щодо результатів їхньої діяльності; 

- здійснювати заходи щодо підвищення ролі й відповідальності 

старших дільничних інспекторів міліції у безпосередньому керівництві 

дільничними інспекторами та посиленню контролю за їх повсякденною 

службовою діяльністю; 

- забезпечувати повсякденний контроль за діяльністю дільничних 

інспекторів з дотримання ними в службових приміщеннях санітарного 

порядку й пожежної безпеки. 

Щомісяця керівниками підрозділів також здійснюються перевірки 

наявності та ведення дільничними інспекторами службової документації,яка 

повинна міститися в їх службовому приміщенні,з відображенням результатів 

перевірки в журналі реєстрації відгуків й пропозицій громадян,який є в 

дільничного інспектора; за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких 

злочинів особами, які перебувають на профілактичному обліку в органах 

внутрішніх справ, проводяться службові перевірки з виконання 

функціональних обов'язків дільничними інспекторами щодо профілактики 

злочинності відносно цієї категорії осіб. Порядок проведення такої службової 

перевірки щодо дільничного інспектора міліції визначається додатком 2 

Положення та передбачає вивчення контрольно-спостережних справ, 

облікових карток на осіб, що перебувають на профілактичному обліку в 

органі внутрішніх справ; - матеріали (рапорти,довідки) про індивідуально-

профілактичну роботу,що проводилася дільничними інспектором з особою, 

що перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ і скоїла 

злочин. За матеріалами, отриманими у ході службової перевірки,складається 

висновок, у третьому розділі якого формулюються пропозиції про вжиття 

заходів до усунення виявлених недоліків та вжиття заходів дисциплінарного 

характеру до працівників. До висновку за матеріалами службової перевірки 

додаються проекти наказів, указівок, інформацій і копії виданих раніше 

документів. За аналогічною схемою проводяться службові перевірки щодо 

дільничного інспектора міліції за фактами вчинення тяжких і особливо 

тяжких злочинів, учинених на побутовому ґрунті. Висновок затверджується 

начальником міськ-, райоргану. Якщо службова перевірка проводиться за 

дорученням МВС України, висновок затверджується заступником 

начальника - начальником міліції громадської безпеки ГУМВС,УМВС, або 

виконуючим його обов'язки.  

Контроль за організацією і несенням патрульно-постової служби 

визначається у розділі 5 Статутом патрульно-постової служби міліції, 

затвердженим наказом МВС України від 28.07.1994 № 404 як важливим 

засобом зміцнення дисципліни серед особового складу і забезпечення високої 

активності нарядів міліції у боротьбі з злочинністю і в охороні громадського 

порядку. Він здійснюється шляхом проведення систематичних перевірок 

служби у всіх органах, підрозділах. При цьому особи керівного складу міліції 

МВС України, Головних управлінь МВС України в Криму, м. Києві та 

Київської області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та 



 

 

управлінь (відділів) МВС України на транспорті перевіряють при кожному 

інспектуванні підвідомчих органів і підрозділів; 

 - начальники органів внутрішніх справ - не рідше одного разу на 

тиждень; 

 - заступники начальників міськрайлінорганів внутрішніх справ, 

командири підрозділів патрульно-постової служби - не рідше двох разів на 

тиждень; 

 - особи керівного та інспекторського складу служби охорони 

громадського порядку міськрайлінорганів внутрішніх справ - не менше двох 

раз на тиждень; 

 - командири рот і взводів ППСМ - щоденно; 

 - оперативні чергові та їх помічники - не менше одного разу на добу; 

 - командири відділень ППСМ - не менше двох разів у кожну зміну; 

 - дільничні інспектори (начальники лінійних пунктів) систематично 

на території дільниці, яку вони обслуговують.  

Перевірка несення служби нарядами може бути гласною і негласною. 

Вона повинна проводитись в будь-який час доби за графіками, 

затвердженими начальником органу і командуванням підрозділів патрульно-

постової служби на кожен місяць, при цьому всі наряди обов'язково повинні 

бути перевірені керівним та інспекторським складом органів внутрішніх 

справ. У тих, хто прибув для перевірки патрульний (постовий), якщо не знає 

їх в обличчя, вимагає службове посвідчення (від осіб, перелічених ст. 105 

цього Статуту); посвідчення особи і письмове розпорядження на право 

перевірки - від осіб, уповноважених прямими начальниками. При перевірці 

організації і несення патрульно-постової служби встановлюється: 

 - правильність розставлення і використання особового складу і 

технічних засобів, згідно з обстановкою, що склалася; 

 - якість проведених інструктажів нарядів; 

 - чіткість і оперативність керування нарядами, своєчасність 

доведення до них інформації про зміни оперативної обстановки;  

 - якість несення служби нарядами міліції та їх активність у боротьбі 

із злочинністю і порушеннями громадського порядку; 

 - забезпечення взаємодії між нарядами, іншими службами, 

підрозділами міліції і Національної гвардії та громадськими формуваннями; 

 - додержання нарядами законності і службової дисципліни; 

 - правильність оформлення і ведення службових документів. 

 Під час перевірки нарядів посадові особи, які перевіряють службу, 

зобов'язані звертати увагу:  

 - на те, чи знаходиться патруль (постовий) на своєму маршруті 

(посту) та чи пильно він несе службу; 

 - наскільки добре наряд міліції знає осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом, обстановку на маршруті (посту), особливо в 

місцях можливого вчинення правопорушень, переховування злочинців та 

інших антигромадських елементів, а також обов'язки і права; 



 

 

 - яким чином патрульний (постовий) взаємодіє з сусідніми нарядами, 

дільничним інспектором, представниками формувань громадськості; 

 - на його зовнішній вигляд, екіпіровку, додержання вимог про 

ввічливість і культуру у ставленні до громадян, виконання міліціонерами 

службових обов'язків; 

 - які події мали місце під час несення служби і які по них вжиті 

заходи. Забороняється перевіряти несення служби шляхом намагань 

відібрати зброю, інсценування правопорушень та іншими способами, які 

можуть призвести до нещасного випадку та інших небажаних наслідків.  

 При негласній перевірці особа, яка перевіряє, таємно веде 

спостереження за діями наряду, який перевіряється. У випадку грубого 

порушення порядку несення служби нарядом або коли він потребує негайної 

допомоги, перевіряючий припиняє свою перевірку і дає вказівки до усунення 

порушень чи подає міліціонерам необхідну допомогу. Про наслідки 

негласної перевірки перевіряючий доповідає рапортом начальнику, який 

призначив цю перевірку. При виявленні недоліків в організації і несенні 

служби особа, яка перевіряє, зобов'язана на місці вжити заходів до їх 

усунення. За грубе порушення вимог чинного Статуту наряд міліції може 

бути знятий з маршруту (поста) особами, яким від підпорядкований. Про 

наслідки перевірки патрульно-постової служби особа, яка перевіряє, робить 

відповідний запис у службовій книжці і в книзі служби нарядів з переліком 

конкретних недоліків, зроблених зауважень і вжитих заходів. Ці дані 

використовуються при проведенні інструктажів і підбитті підсумків 

щодобової роботи міліціонерів. Стан і якість перевірок нарядів не менше 

одного разу на місяць розглядаються на службових нарадах керівництва 

міськрайлінорганів внутрішніх справ і підрозділів патрульно-постової 

служби. 

Щодо підрозділів ДПС ДАІ, то відповідно до розділу 5 наказу МВС 

України від 27.03.2009 №111 “Про затвердження Інструкції з питань 

діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС 

України” обов'язки здійснювати контроль за суворим дотриманням 

законності і дисципліни особовим складом підрозділів ДПС та інших 

підрозділів міськрайорганів внутрішніх справ, що безпечують дорожній рух, 

покладаються на начальників ГУМВС, УМВС та їх заступників. Загальне 

керівництво та контроль за діяльністю підрозділів ДПС здійснюються 

начальниками управлінь (відділів) ДАІ ГУМВС, УМВС та їх заступниками та 

полягатиме у здійсненні контролю за несенням служби особовим складом, 

утриманням в належному стані, експлуатації та зберігання транспортних і 

спеціальних технічних засобів; за якісним та дійсним аналізом 

правопорушень та ДТП на території, що обслуговується. В межах визначеної 

вказаним вище наказом компетенції, командир стройового підрозділу 

дорожньо-патрульної служби організовує контроль за несенням служби 

особовим складом (перевірка несення служби здійснюється не менше двох 

разів на робочу зміну). Контролює виконання розроблених (затверджених) 

планів, використання особового складу відповідно до службових обов'язків. 



 

 

Несе персональну відповідальність за дотримання особовим складом вимог 

чинного законодавства, в тому числі при складанні адміністративних 

матеріалів підлеглими, та службової дисципліни. Старший інспектор 

дорожньо-патрульної служби, який є безпосереднім начальником для 

інспекторського складу підрозділів ДПС, в межах наданих повноважень 

Здійснює контроль за несенням служби особовим складом та веденням 

службової документації, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

Не допускає порушень законності, контролює її дотримання іншими 

працівниками підрозділів ДПС. В свою чергу, старший зміни під час несення 

служби (за відсутності командира), контролює дотримання особовим 

складом вимог нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Державтоінспекції МВС, знання особовим складом характеристик, задач та 

особливостей маршруту або поста патрулювання, оперативної обстановки й 

стану аварійності на них; якість оформлення матеріалів ДТП; вживає спільно 

з командиром підрозділу ДПС заходів  

щодо безумовного додержання підлеглими законності та службової 

дисципліни; контролює належне виконання функцій підпорядкованих 

працівників підрозділів ДПС по розшуку викрадених транспортних засобів, 

водіїв які зникли з місць ДТП, попередження та розкриття злочинів; 

дотримання заходів особистої безпеки при поводженні з табельною 

вогнепальною зброєю та недопущення їх порушень підлеглими; перебування 

на службі в установленій формі одягу, охайному зовнішньому вигляді; 

заповнення належним чином службової документації, в тому числі й 

суворого обліку. 

Контроль за несенням служби працівниками підрозділів ДПС 

здійснюється шляхом проведення гласних і негласних перевірок.  

Гласний контроль здійснюється керівниками окремих підрозділів 

ДПС, керівниками відділів (відділень) Державтоінспекції МВС з 

обслуговування адміністративних територій міст (районів); управлінь 

(відділів) Державтоінспекції МВС, ГУМВС, УМВС; працівниками апарату 

управлінь (відділів) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, працівниками 

Департаменту Державтоінспекції МВС. При цьому гласні перевірки 

організуються і проводяться будь-яким прямим і, у першу чергу, 

безпосереднім керівником працівника ДПС (як правило, не нижче командира 

взводу), їх кількість має бути не менше двох разів за робочу зміну працівника 

ДПС. Перевірці підлягають усі працівники ДПС, які несуть службу протягом 

зміни. Про результати проведеної перевірки у відомості обліку роботи по 

нагляду за дорожнім рухом працівника ДПС та книзі постових відомостей 

робиться відповідний запис, а її результати доводяться до відповідних 

командирів (начальників).  

 Негласні перевірки проводяться виключно працівниками апаратів 

управлінь (відділів) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, працівниками 

Департаменту Державтоінспекції МВС, згідно із затвердженими графіками, а 

поза графіком - лише з дозволу керівників. При організації проведення 

негласних перевірок повинні враховуватися скарги і заяви громадян, 



 

 

оперативна інформація про роботу працівника ДПС ДАІ, результати 

опитування учасників дорожнього руху та індивідуально-виховної роботи. 

Графіки складаються таким чином, щоб апаратом У(В)ДАІ впродовж 

кварталу кожний підпорядкований підрозділ ДПС перевірявся не менше 

одного разу, а в разі надходження скарг на дії працівників ДПС - у тижневий 

термін. Особі, яка здійснює перевірку, на час її проведення видається припис, 

який після закінчення перевірки долучається до рапорту про результати 

перевірки. Негласна перевірка ведеться за різними формами (одним чи 

декількома працівниками, з використанням транспортних засобів чи без них 

тощо), але, як правило, протягом робочої зміни працівника ДПС. При її 

проведенні дозволяється застосовувати відео-, фото- і звукозаписувальну 

техніку. При виявленні під час негласної перевірки порушень дисципліни або 

законності перевіряючий доповідає посадовій особі, яка призначила 

перевірку, та вживає негайних заходів щодо припинення протиправних дій 

працівника підрозділу ДПС. У таких випадках на місце викликається 

командир підрозділу ДПС, який відстороняє від виконання службових 

обов'язків особу, яка допустила порушення, та доручає проведення службової 

перевірки, про що негайно доповідає безпосередньому начальникові. В 

обов'язковому порядку проводяться три і більше контрольні перевірки 

зупинених інспекторами транспортних засобів, під час яких з'ясовується 

причина зупинки, чи складались адміністративні матеріали, які розмови 

велись інспектором з водієм. Після завершення службової перевірки 

керівником управління (відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС 

затверджується висновок та вживаються відповідні заходи реагування.  

 Результати перевірок регулярно доводяться до відома особового 

складу під час проведення інструктажів, а також щомісяця узагальнюються і 

розглядаються на службових нарадах чи зборах у підрозділах ДПС.  



 

 

17. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. 

 

Міністерство внутрішніх справ України є соціальним інститутом, 

головною задачею якого виступає охорона правопорядку, забезпечення 

безпеки людини та суспільства на території держави. Кожен соціальний 

інститут функціонує більш ефективно, коли має належний зв’язок між 

організацією та результатами його діяльності. Тобто, коли ця діяльність 

систематично оцінюється суспільством і за необхідності перебудовується з 

урахуванням її результатів. Тому оцінка діяльності системи МВС в Україні – 

це, безперечно, один з найважливіших і водночас найскладніших аспектів 

соціального управління, який на сьогодні є предметом багатьох дискусій 

серед теоретиків та практиків у галузі державного управління та 

адміністративного права. 

Нові стандарти державного управління вимагають від МВС якомога 

скорішої адаптації шляхом реформування міліцейської системи. І відповідні 

кроки вже зроблено. Саме тому проблеми оцінювання діяльності МВС 

України набувають особливої актуальності.  

І в першу чергу, розробки та впровадження оновлених критеріїв 

оцінки діяльності вимагає проблема визначення ефективності, роботи 

підрозділів міліції громадської безпеки, що безпосередньо працюють з 

населенням. На думку українських вчених-адміністративістів, таких як В. 

Арістова, О.М. Бандурко, К.І. Бєляков, І.В. Бойко, В.Л. Пасічник, К.Е. 

Петров, Д.О. Проханов, Б.В. Романюк, Є.С. Самойлова, М.Я. Швець, 

недосконалу систему управління діяльністю правоохоронних органів Україна 

успадкувала ще з радянських часів. Незважаючи на скарги з боку практичних 

працівників, наукові розробки того часу базувалися на сумнозвісному 

показнику –“процент розкриття злочинів”. У зв’язку з таким підходом було 

обрано метод застосування порівняння абстрактних показників роботи 

взагалі за певні періоди діяльності, який, хоч і був дещо модернізований, 

існує в системі МВС України дотепер.  

Загалом методи оцінки діяльності підрозділів міліції громадської 

безпеки, що застосовуються сьогодні в практиці, умовно слід поділити на 

три групи: 

1. Методи якісної оцінки (описовий метод), пов’язані з вивченням та 

узагальненням інформації про діяльність підрозділів та посадових осіб, їх 

найбільш важливих досягнень та недоліків у роботі. 

2. Методи кількісних показників, передбачає накопичення та 

узагальнення виключно даних оперативної статистики – відсоток розкриття 

злочинів, показники, що характеризують якість профілактичної роботи, 

продуктивність праці , стан злочинності та охорони громадського порядку на 

території обслуговування тощо. Ця оцінка вимірюється кількісними 

(цифровими) показниками: балами, коефіцієнтами. 

3. Комбіновані методи, які полягають у використанні обох згаданих 

методів одночасно. Це сумарні оцінки, результати тестування і опитування, 



 

 

анкетування. 

Однак кожний метод має свої переваги і недоліки. При цьому має 

значення також і те, хто проводить оцінку, в якій службі це здійснюється, яка 

програма оцінки і який порядок її використання. В усіх випадках оцінка 

повинна доводитися до особи, чия діяльність оцінювалася. Оцінка може 

розглядатися вищими керівниками особисто чи за участю того, хто оцінює, а 

також обговорюватись на оперативній нараді, на засіданні колегії або 

атестаційної комісії. 

Так, наприклад, метод кількісної оцінки роботи ДІМ використовують 

старші дільничні інспектори міліції, керівники структурних підрозділів 

(відділів, секторів) служби дільничних інспекторів міліції, заступники 

начальника міськрайоргану – начальники міліції громадської безпеки та 

безпосередньо начальники міськрайвідділів внутрішніх справ. , на підставі 

показників роботи дільничного інспектора міліції, які ним щоквартально, за 

півріччя та за рік відображаються в розділі № __паспорта на адміністративну 

дільницю. Згідно із вимогами Положення про службу дільничних інспекторів 

міліції в системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від 11 

листопада 2010  року № 550, основними показниками роботи дільничного 

інспектора міліції, що в обов’язковому порядку відображаються в паспорті на 

адміністративну дільницю, є:  

1. Кількість узятих раніше судимих осіб, взятих під адміністративний 

нагляд за ініціативою дільничного інспектора; 

2. Встановлено осіб, які знаходились у розшуку; 

3. Винесено офіційних застережень особам, які вчиняють насильство 

в сім'ї; 

4. Взято на облік осіб, які вчиняють насильство в сім'ї; 

5. Виявлено злочинів економічної спрямованості за ініціативою 

дільничного інспектора; 

6. Розкрито злочинів загальної кримінальної спрямованості: 

- за участю дільничного інспектора; 

- особисто дільничним інспектором; 

7. Перебуває на обліку осіб: 

- звільнених із місць позбавлення волі, які відбули покарання за 

умисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку; 

- засуджених за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не 

пов'язано із позбавленням волі; 

- які визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або 

такі, що зловживають спиртними напоями і на ґрунті пияцтва систематично 

допускають порушення громадського порядку; 

- які вчиняють насильство в сім'ї після винесення їм офіційного 

застереження про неприпустимість протиправної поведінки; 

- які були визнані в установленому порядку наркоманами, 

токсикоманами або вживають наркотичні засоби чи психотропні речовини 

без призначення лікаря; 



 

 

- психічно - хворих, які є суспільно небезпечними і перебувають на 

спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я; 

- неповнолітніх правопорушників, стосовно яких здійснюється 

профілактична робота підрозділами кримінальної міліції у справах дітей; 

8. Розглянуто звернень громадян. 

9. Розглянуто повідомлень про злочини (усього), 

- у т. ч. пов'язаних з насильством у сім'ї. 

Із загальної кількості повідомлень: 

- відмовлено в порушенні кримінальної справи; 

- надіслано до суду за протокольною формою; 

- передано за підслідністю. 

 10. Складено протоколів про адміністративні правопорушення 

(усього), зокрема за:  

  - порушення антиалкогольного законодавства; 

- дрібне хуліганство; 

- за вчинення насильства в сім'ї; 

- порушення правил торгівлі; 

- порушення правил дозвільної системи; 

- порушення іноземцями правил перебування в Україні; 

- порушення адміністративного нагляду. 

 

Працівники управлінь(відділів) дільничних інспекторів міліції 

обласних ВГБ УМВС в областях методом оцінки кількісних показників та 

інспекторських перевірок систематично аналізують результати роботи 

служби ДІМ міськрайорганів, визначають недоліки, узагальнюють і 

розповсюджують позитивний досвід, організовують проведення регіональних 

конкурсів на визначення кращого дільничного інспектора міліції та кращої 

адміністративної дільниці. 

Метод якісної оцінки найбільш характерний для визначення рівня 

професійності дільничного інспектора, який оцінюються за наступними 

критеріями: 

- його вмінням працювати з людьми; 

- правильним використанням обізнаності з особливостями 

закріпленої за ним дільниці і населення, що проживає на ній; 

- досвідом та рівнем спеціальної підготовки у попередженні та 

розкритті злочинів і профілактиці правопорушень; 

- рівнем довіри до нього населення. 

Критерії оцінювання результатів діяльності міліції громадської 

безпеки загалом призначені для досягнення основної мети – встановлення та 

розвитку належних партнерських відносин між народом і міліцією України, а 

також досягнення позитивних зрушень на найважливіших ділянках 

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, насамперед у 

боротьбі з організованою злочинністю, попередженні протиправних та 

злочинних проявів. Вітчизняні дослідники з метою усунення недоліків, які є 

у методиці оцінювання діяльності МВС України, пропонують проведення 



 

 

різноманітних заходів, і серед іншого привертають особливу увагу до 

оновлення принципів оцінювання діяльності системи МВС та впровадження 

простих, зрозумілих і містких оціночних категорій діяльності цієї системи. 

При цьому до оновлених принципів вказаного оцінювання загалом відносять 

наступні: 

– в основу оцінювання має бути покладений рівень довіри громадян 

до системи МВС та громадська думка про стан правопорядку (за 

результатами соціологічних опитувань, загального моніторингу громадської 

думки); 

– ґрунтування оцінювання міліцейської системи на базі наявної 

статистичної звітності без ранжирування структур системи; 

– оцінювання діяльності вказаної системи крім оціночної та 

регулятивної функції, повинно бути орієнтованим на стимулювання праці як 

структур МВС України в цілому, так і окремих їх співробітників; 

 оцінюватися повинні не особистості, а результативність. 

Сьогодні результати роботи дільничного інспектора міліції 

оцінюються за наступними критеріями: 

- реальним станом громадського порядку та криміногенної ситуації на 

дільниці;  

- усуненням криміногенних причин і умов; 

- повнотою виявлення осіб з антигромадською поведінкою і 

недопущенням з їх боку злочинів; 

- використанням у попередженні злочинності можливостей Законів 

України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі", "Про попередження насильства в сім'ї"; 

- своєчасним і якісним розглядом заяв і звернень громадян;  

- ефективним залученням до роботи з дотримання правопорядку 

позаштатних дільничних інспекторів міліції, населення та громадських 

формувань. 

Стан патрульно-постової служби в органі внутрішніх справ 

оцінюється за рівнем її організації і конкретними результатами роботи 

міліціонерів по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю, 

охороні об'єктів народного господарства і забезпеченню безпеки дорожнього 

руху, при цьому враховується правильність використання особовим складом 

і технічних засобів. Щодо кожного вчиненого і нерозкритого злочину на 

маршруті (посту) проводиться службова перевірка з метою встановлення, 

якою мірою це залежало від організації і якості несення патрульно-постової 

служби, і до винних вживаються певні заходи. Зокрема, при оцінці роботи 

міліціонерів враховується: 

-  а) стан охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю 

на території маршруту або поста (наявність або відсутність злочинів і 

порушень громадського порядку під час несення ними служби і в якій мірі це 

залежало від його діяльності); 

-  б) особиста участь і ступінь активності в запобіганні, припиненні 

і розкритті злочинів, затриманні злочинців, у тому числі і за прикметами; 



 

 

-  в) виявлення ініціативи, відваги, кмітливості, вміння швидко 

орієнтуватись і правильно діяти в складній обстановці; 

-  г) знання вимог цього Статуту, наказів МВС України; 

-  д) якість виконання службових обов'язків; 

-  е) додержання законності, культурний рівень, дисциплінованість, 

стройова виправка і зовнішній вигляд, а також чемність, уважне і 

справедливе ставлення до громадян; 

-  є) зберігання технічних засобів і правильність їх службового 

використання і експлуатації; 

-  ж) взаємодія з іншими нарядами міліції та громадськістю. 

-  Основним показником ефективності несення служби нарядами є 

стан оперативної обстановки на закріпленій за ними території. Кількість 

затриманих правопорушників не є головним критерієм оцінки роботи 

міліціонерів (див. п.6 розділу 3 наказу МВС України від 28.07.1994 № 404). 

Діяльність стройового підрозділу ДПС оцінюється за такими 

критеріями, як ставлення населення, яке проживає на території 

обслуговування, до діяльності підрозділу; характеристика обстановки 

безпеки дорожнього руху на території, що обслуговується; контроль за 

дотриманням ПДР всіма учасниками дорожнього руху; застосування 

практики адміністративного впливу до порушників; участь у боротьбі зі 

злочинністю та охороні громадського порядку; стан дисципліни і дотримання 

законності працівниками підрозділу; готовність до дій за надзвичайних 

обставин та ситуацій; утримування службового автомототранспорту в 

справному стані і використання його за призначенням, результативність 

застосування оперативно-технічних і спеціальних засобів; спрямованість 

адміністративно-правової діяльності на попередження ДТП.  

Для оцінки безпосередньо працівників ДПС важливим є такі критерії, 

як стан аварійності на території, що обслуговується; участь у попередженні 

та припиненні адміністративних правопорушень, розкритті злочинів, 

затриманні злочинців; професіоналізм дій при ускладненні дорожньої 

обстановки, вміння регулювати дорожній рух, дотримання законності при 

застосуванні заходів адміністративного впливу до учасників дорожнього 

руху та інших осіб, дисциплінованість, культура поведінки у спілкуванні з 

громадянами, зовнішній вигляд, стройова виправка, службова і фізична 

підготовка (див.розділ 31 наказу МВС України від 27.03.2009 №111).  

Безперечно, при оцінюванні діяльності системи МВС в цілому та 

підрозділів громадської безпеки зокрема, повинна враховуватися громадська 

думка. Але, на погляд окремих вчених, використання виключно методу 

соціологічних опитувань громадськості або інший моніторинг думки 

населення, скоріше відображатиме загальні тенденції в суспільстві, ніж 

надасть якісну чи кількісну оцінку міліцейської діяльності.  

Сьогодні актуальним є визначення чітких критеріїв оцінки якості 

надання адміністративних послуг , що в більшості надаються підрозділами 

ГІРФО, ООГП, ДАІ, дозвільною службою, ОМОП“Беркут”, які 

безпосередньо працюють з населенням.  



 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 

лютого 2006 № 90-р, яким схвалено Концепцію розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, підвищенню якості 

надання адміністративних послуг сприятимуть наступні критерії оцінки їх 

якості надання:  

результативність - задоволення потреби фізичної або юридичної 

особи в адміністративній послузі;  

своєчасність - надання адміністративної послуги в установлений 

законом строк;  

доступність - фактична можливість фізичних та юридичних осіб 

звернутися за адміністративною послугою (територіальна наближеність 

адміністративного органу до отримувачів послуг; наявність транспортного 

сполучення, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для 

транспортних засобів фізичних та юридичних осіб; можливість 

вільного (безперешкодного) доступу до приміщення адміністративного 

органу; безперешкодне одержання бланків та інших формулярів, необхідних 

для звернення за адміністративною послугою, можливість отримання таких 

бланків з веб-сторінки адміністративного органу);  

зручність - урахування інтересів та потреб отримувачів послуг у 

процесі організації надання адміністративних послуг (можливість вибору 

способу звернення за адміністративною послугою, у тому числі поштою, 

електронною поштою тощо запровадження принципу "єдиного вікна"; 

установлення адміністративним органом графіка приймання фізичних та 

юридичних осіб з урахуванням їх інтересів; удосконалення порядку оплати 

адміністративної послуги (плата приймається безпосередньо в приміщенні 

адміністративного органу);  

відкритість - безперешкодне одержання необхідної для отримання 

адміністративної послуги інформації, яка розміщується на інформаційних 

стендах в адміністративних органах, на їх веб-сайтах друкується в офіційних 

виданнях та буклетах (наявність інформації стосовно процедури надання 

певної послуги, переліку документів для її отримання із зразками заповнення 

таких документів, розміру та порядку оплати адміністративної послуги, 

посадових осіб, відповідальних за надання певних видів адміністративних 

послуг; можливість отримання інформації телефоном та електронною 

поштою, а також кваліфікованої консультативної допомоги);  

повага до особи - ввічливе (шанобливе) ставлення до отримувача 

адміністративної послуги (готовність працівників адміністративного органу 

допомогти отримувачу послуги в оформленні документів);  

дотримання принципу рівності усіх громадян;  

забезпечення побутових зручностей в адміністративному органі; 

професійність як належний рівень кваліфікації працівників.  

Саме на основі зазначених критеріїв і повинні встановлюватись 

стандарти надання адміністративних послуг. 

Сьогодні для науковців та практиків залишається також важливим та 

актуальним завдання зменшення елементів суб’єктивності при визначенні 



 

 

критеріїв оцінки діяльності підрозділів громадської безпеки, що можливо при 

застосуванні сучасних інформаційних технологій під час оцінювання 

результатів діяльності міліції громадської безпеки, використання 

соціологічного та соціометричного методів.. 

Враховуючи складність поєднання кількісних та якісних показників, 

загальна оцінка діяльності підрозділів МГБ повинна бути комплексною. Так, 

рівень довіри до населення, який науковцями сьогодні вважається 

найважливішим критерієм оцінки роботи дільничного інспектора міліції, 

неможливо заслужити без кількісних досягнень в службовій діяльності, без 

забезпечення стабільності оперативної обстановки, яка характеризується, в 

свою чергу, показниками профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєних 

знань: 

1. Поняття та види контролю за діяльністю міліції громадської 

безпеки. 

2.  Суб’єкти здійснення контролю та нагляду та їх повноваження. 

3.  Критерії оцінки ефективності діяльністю міліції громадської 

безпеки. 

Законспектувати Закон України “Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” 

від 19 червня 2003 року.  



 

 

18. ПОНЯТТЯ ТАКТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ. 

 

Тактика – складова частина військового мистецтва, яка включає в себе 

стратегію, оперативне мистецтво і власне тактику. 

Стратегія – вища область військового мистецтва, що охоплює теорію і 

практику підготовки країни і Збройних сил до війни, планування і ведення 

війни, стратегічних операцій. 

Оперативне мистецтво включає теорію і практику підготовки і ведення 

операцій (бойових дій) об'єднаннями Збройних сил (тобто арміями, флотами, 

фронтами – групами армій). 

Тактика – теорія і практика підготовки і ведення бою підрозділами 

(відділення, взвод, рота, батальйон), частинами (полк), з'єднаннями (бригада, 

дивізія) різних видів Збройних сил, родів військ і спеціальних військ. 

Втім, оперативне мистецтво виділялося в окрему галузь військового 

мистецтва в СРСР і країнах колишнього Варшавського договору. За межами 

СНД цю галузь називають звичайно вищою тактикою. 

Спеціальну тактику правомірно розглядати як частину (або окремий 

випадок) воєнної тактики. Оскільки воєнна тактика розглядає підготовку і 

ведення бойових дій, то спеціальна тактика вивчає підготовку і ведення 

спеціальних бойових дій. 

Підрозділам і органам внутрішніх справ, частинам внутрішніх військ 

доводиться вести бойові дії, пов'язані із затримкою, знешкодженням 

збройних злочинців, терористів, припиненням масових безпорядків, 

звільненням від захоплення заручників і різних об'єктів в специфічних 

умовах. Наприклад, під час спеціальних бойових дій працівники органів 

внутрішніх справ не повинні допустити ураження вогнем сторонніх осіб, 

вони зобов'язані враховувати можливість захоплення терористами і іншими 

злочинцями заручників, не допустити загибелі останніх, максимально 

забезпечити безпеку особового складу, по можливості уникати ушкодження і 

знищення державних, народногосподарських, культурних і інших об'єктів, 

державної, суспільної, особистої власності громадян і т.д. Та й саме 

знищення терористів, інших збройних злочинців припустимо лише в крайніх 

випадках, що диктується як гуманним характером права, так і прагненням 

зберегти їх для слідства. Знищення злочинців зізнається правомірним тільки 

через необхідну оборону або гостру потребу (статті 36, 39 КК України).  

При веденні спеціальних бойових дій по припиненню групових 

порушень громадського порядку, масових безпорядків доводиться зважати на 

те, що перед співробітниками органів внутрішніх справ і 

військовослужбовцями перебуває не тільки супротивник, але й громадяни, 

які випадково з'явились в районі спеціальних бойових дій. Тому, необхідно 

враховувати правові обмеження на застосування мір фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї. Все це створює серйозні додаткові труднощі, 

вимагає постійного обліку специфіки, суворого дотримання законності в ході 

ведення спеціальних бойових дій і спеціальних операцій. Крім того, 



 

 

спеціальні операції і спеціальні бойові дії органам і військам МВС 

доводиться вести в особливих умовах, тому необхідно знати, які умови є 

особливими. Це незвичайні умови, що характеризуються різким 

ускладненням оперативної обстановки, тобто умови надзвичайні, 

екстремальні. 

Особливі умови наступають при виникненні надзвичайних обставин 

соціального (криміногенного й не криміногенного), природного, 

біологічного, техногенного і іншого характеру, пов'язаних з підвищенням 

ступеня загрози життю, здоров'ю громадян, здійсненню їхніх конституційних 

прав, збереженості матеріальних цінностей і коштів, з порушенням 

нормальної діяльності органів державної влади й керування і т.п. Особливі 

умови діяльності органів внутрішніх справ – це такі умови, при яких 

виникає гостра потреба здійснення додаткових заходів правового, 

організаційного, тактичного й іншого характеру, їхнього ресурсного 

забезпечення для того, щоб у короткий час і з меншими втратами 

нормалізувати надзвичайну обстановку
16

. 

У воєнний час, особливий період на органи, підрозділи, війська МВС 

покладають додаткові завдання, пов'язані з територіальною обороною, 

охороною тилу Збройних сил, боротьбою з диверсійними групами 

супротивника і т.п. У цьому випадку можна говорити про збіг понять 

військової і спеціальної тактики, тому що бойові дії прийдеться вести, 

орієнтуючись на Бойові устави Сухопутних і внутрішніх військ. Однак й у 

цих випадках необхідно рахуватись з певною специфікою, оскільки бойові дії 

будуть вестись на своїй території. 

І ще одне істотне зауваження. Бойові устави і військово-наукова 

література констатують, що "бій – єдиний засіб досягнення перемоги"
17

, що 

справедливо для воєнної тактики, але далеко не завжди прийнятно для 

спеціальної тактики, ціль якої по можливості уникнути бойових дій, схилити 

правопорушників до відмови від злочинних намірів і тим самим запобігти 

можливому кровопролиттю. 

Для вичерпного визначення предмета спеціальної тактики необхідно 

сформулювати поняття спеціальних бойових дій і спеціальної операції. 

З військової точки зору бій – це організоване збройне зіткнення 

з'єднань, частин, підрозділів воюючих сторін з метою знищення, розгрому 

або полону супротивника, а також оборона, утримання або захоплення 

важливих районів (рубежів, об'єктів). Таке розуміння бою відповідає діям 

органів і підрозділів МВС і внутрішніх військ у воєнний час при рішенні 

завдань територіальної оборони. Для мирного часу більш точним варто 

вважати наступне визначення: бій – це організоване збройне зіткнення 

органів, підрозділів внутрішніх справ, частин внутрішніх військ з 

терористами, іншими збройними злочинцями, активними учасниками 
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масових безпорядків з метою їхньої затримки, ізоляції, а у виняткових 

випадках – знищення. Таким  чином,   спеціальні    бойові   дії – це 

організоване застосування сил і засобів органів, підрозділів, частин МВС для 

виконання спеціальних бойових завдань у ході спеціальних операцій. 

Спеціальні бойові дії ведуться не у всіх операціях. По-перше, досить 

часто в практиці органів внутрішніх справ вдається схилити збройних 

злочинців до добровільної здачі або запобігти масовим безладдям. У цьому 

випадку, мова йде тільки про фазу підготовки спеціальних бойових дій 

(планування, висування в район операції, заняття рубежів, переговори із 

правопорушниками, демонстрація вогневої переваги й бойової техніки з 

метою схилити злочинців до добровільної здачі й т.п.). По-друге, деякі 

операції можуть зовсім не ставити своєю метою ведення спеціальних 

бойових дій, вони називаються оперативно-профілактичними або 

комплексними оперативно-профілактичними й спрямовані на загальне 

оздоровлення оперативної обстановки на території обслуговування тих або 

інших органів внутрішніх справ. Однак необхідність у проведенні 

спеціальних бойових дій може виникнути вже в ході самої операції і з цією 

можливістю варто рахуватися при її плануванні. Так, при  проведенні 

операцій по вилученню зброї і боєприпасів (типу "Атака", "Зброя", що вже 

стали традиційними у МВС України) існує висока ймовірність, що 

правопорушник може пустити цю зброю в хід. Запобігти збройному 

конфлікту можна лише ретельним плануванням операції, високою 

професійною підготовкою й бойовою готовністю особового складу. 

 

Спеціальна операція – це комплекс оперативно-розшукових, 

військових, режимних заходів і бойових дій, спрямованих на захоплення або 

знищення терористів й інших збройних злочинців, або припинення масових 

безпорядків, або втримання (звільнення від захоплення) охоронюваних 

об'єктів, які здійснюються органами внутрішніх справ у взаємодіями з 

іншими відповідними органами й військами за скоординованим планом, у 

короткий відрізок часу при максимальному зосередженні наявних у їхньому 

розпорядженні чинностей і коштів. 

Діючі в цей час у МВС України настанови з питань спеціальних 

операцій дають і інші визначення.  

Треба відзначити, що хоча в органах внутрішніх справ України 

відносно боротьби зі злочинністю застосовуються ті ж категорії, що і у 

військовій справі (тобто "тактика", "операція", а іноді і "стратегія боротьби зі 

злочинністю"), але у військовому і у міліцейському розумінні зміст цих 

понять не завжди і не повністю збігається. Якщо у військовому розумінні, 

операція – це, як правило, бойові дії великих військових з'єднань (бригада, 

дивізія, корпус), а стратегічна операція – навіть об'єднань (армія, фронт), то 

в міліцейському розумінні це далеко не завжди дії, що вимагають залучення 

настільки значних сил і засобів. Це операції з метою розкриття злочинів, 

затримки групи або одного збройного злочинця. Такі операції можуть 

вестися силами і засобами оперативних служб (карний розшук, ДСБЕЗ, 



 

 

УБОЗ, БНОН) часто без залучення інших підрозділів міліції, частин 

внутрішніх військ. В одному випадку потрібна невелика група оперативних 

співробітників, в іншому – десятки, сотні і навіть тисячі співробітників і 

військовослужбовців МВС, але ми говоримо про спеціальну операцію. 

Також, коли мова у військових йде про оперативно-тактичні навчання, то 

маються на увазі дії притаманні бригаді, у міліції ж вони можуть 

проводитися на базі міського або районного відділу внутрішніх справ. 

Крім того, у міліції слово "тактика" зовсім не обов'язково зв'язується з 

веденням бойових дій. Мова може йти, наприклад, про тактика огляду місця 

події, тактиці розвідувальної бесіди, тактиці допиту, криміналістичній 

тактиці й т.д. У цьому випадку слово "тактика" цілком можна замінити 

словом "методика" і розуміти його як алгоритм здійснення певної групи дій. 

Той же термін уживається й у більш широкому змісті, коли говоримо про 

тактику професійної діяльності міліції, про тактику несення служби 

патрульно-постовими або дорожньо-патрульними нарядами й т.д. У цілому 

все це – "тактико-спеціальна підготовка" (ТСП). 

Коли під терміном "спеціальна тактика" мається на увазі навчальна 

дисципліна, то її варто розглядати як складову частину тактико-спеціальної 

підготовки. Але коли під тим же терміном мається на увазі підготовка й 

ведення спеціальних бойових дій, спеціальну тактику варто розглядати як 

складову частину воєнної тактики. 

Як навчальна дисципліна спеціальна тактика безпосередньо пов'язана 

із предметом циклу військових дисциплін, досліджуваних у навчальних 

закладах й у системі професійної підготовки МВС України. Оскільки в ході 

бойових дій доводиться впроваджувати різні перебудування підрозділів, 

розгортатися з похідних колон у перед бойові і бойові порядки, спеціальна 

тактика зв'язана зі стройовою підготовкою; оскільки неможливо уявити собі 

успішний бій без майстерного володіння його учасниками вогнепальною 

зброєю, вона пов'язана з вогневою підготовкою; оскільки для прийняття 

правильного тактичного рішення треба враховувати тактичні властивості 

місцевості, вміти читати й використати бойові графічні документи, давати 

вказівки, вона пов'язана з військовою топографією; оскільки бойові дії 

пов'язані з великим фізичним навантаженням і вимагають навички володіння 

прийомами рукопашного бою, вона пов'язана із загальною фізичною і 

спеціальною фізичною підготовкою. 

Спеціальна тактика пов'язана з юридичними дисциплінами й 

насамперед з адміністративною діяльністю, кримінологією, основами 

керування органами внутрішніх справ, кримінальним правом і кримінальним 

процесом. Незнання норм права може привести до порушень законності, 

неправомірному застосуванню зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного 

впливу й, в остаточному підсумку, спричинити тяжкі наслідки. 

Спеціальна тактика, як навчальна й наукова дисципліна зв'язана також 

з іншими юридичними, соціально-економічними, управлінськими, 

технічними, військовими й іншими науками. Її зв'язок із соціально-

економічними науками укладається в загальних закономірностях розвитку 



 

 

цивільного суспільства й правової держави в сучасних умовах, розробленими 

цими науками. 

Методи роботи оперативного працівника і штабу по плануванню й 

організації спеціальних операцій і спеціальних бойових дій , керуванню 

силами і засобами принципово не відрізняються (хоча і мають певні 

особливості) від методів керування військами в операції й бої. Спеціальна 

тактика, розглянута в цьому аспекті як галузь спеціальних наукових знань, 

ґрунтується на загальнонауковій методології, принципах наукового 

керування, науковому аналізі реальних операцій і навчань, проведених 

органами внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС України. 

Практична сторона спеціальної тактики являє собою застосування 

оперативними начальниками, командирами, штабами, особовим складом її 

теоретичних положень, принципів при організації і веденні спеціальних 

бойових дій і спеціальних операцій. 

Предметом вивчення спеціальної тактики є сили і засоби органів 

МВС і внутрішніх військ МВС, способи їх дій і керування ними при 

надзвичайних обставинах в складній оперативній обстановці. 

З юридичними дисциплінами зв'язок спеціальної тактики укладається в 

тім, що всі спеціальні бойові дії проводяться тільки на основі відповідних 

нормативно-правових актів, а тому принципи, способи і рекомендації 

спеціальної тактики повинні розроблятися з урахуванням правової теорії. 

З управлінськими науками зв'язок спеціальної тактики проявляється у 

визначенні найбільш доцільних шляхів діяльності органів внутрішніх справ 

при підготовці, організації, проведенні спеціальних бойових дій і 

спеціальних операцій в умовах надзвичайних обставин на основі сучасних 

досягнень теорії керування. Варто вказати й на ті обставини, що спеціальна 

тактика розвивається не тільки на основі воєнної тактики, але й на міцній 

основі теорії і практики керування органами внутрішніх справ. 

Взаємозв'язок спеціальної тактики з технічними науками виявляється 

при аналізі бойових можливостей сил і засобів, правильній оцінці наявного 

озброєння, спеціальних засобів, засобів зв'язку і керування, й інших 

технічних засобів. 

З арсеналу військової науки спеціальна тактика запозичить методи 

організації й використання сил і засобів в операції, деякі способи їх дій, 

порядок організації взаємодії, а також прийоми керування військовими 

силами в операції і бої. Для оперативних начальників, штабів і командирів 

корисним є й вивчення історії військового мистецтва. Як відомо, Наполеон 

надавав вивченню військової історії виняткове значення в справі формування 

полководця. Всю військову науку він зводив саме до військової історії, 

вважаючи її базою військового мислення
18

. Правильно вважати спеціальну 

тактику приватним випадком військової тактики, але при обов'язковому 

обліку її специфіки. 
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Разом з тим, спеціальна тактика на відміну від військової має істотні 

особливості, які проявляються насамперед з метою дій, специфічним складом 

сил і засобів, характером взаємодії з державними органами, громадськими 

організаціями, населенням, а також у способах досягнення поставлених цілей 

і використання зброї й спеціальних засобів. 

Спеціальна тактика служить інтересам теорії і практики керування 

органами внутрішніх справ в особливих умовах й в особливий період. Тому, 

найважливішими   умовами   творчого  розвитку  спеціальної   тактики як 

навчальної, так і науково-прикладної дисципліни є зміцнення й 

удосконалення її зв'язку із практичною діяльністю органів внутрішніх справ, 

вивчення й узагальнення бойового досвіду реальних операцій, оперативно-

тактичних і командно-штабних навчань, а також теоретичні розробки й 

дослідження в цій області. 

Таким чином, спеціальна тактика розглядає теорію й практику 

підготовки і ведення спеціальних бойових дій при надзвичайних обставинах, а 

також при забезпеченні охорони громадського порядку в умовах складної 

оперативної обстановки мирного і воєнного часу. 

Теорія спеціальної тактики досліджує: 

- предмет і принципи спеціальної тактики; 

- характер, способи, засоби, методи й форми дій органів і військ МВС у 

різних умовах сформованої обстановки; 

- основи керування силами і засобами органів МВС і внутрішніх військ 

МВС у спеціальних операціях й інших умовах складної оперативної 

обстановки. 



 

 

19.  ОСНОВНІ ТАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ.  

 

Спеціальна тактика, як усяка наука припускає наявність власного 

категоріального апарата. Важливе значення серед наукових категорій, 

використовуваних спеціальною тактикою, надається її принципам. Діючі в 

цей час наставляння, що регулюють питання підготовки і ведення 

спеціальних операцій
19,20 

не дають визначення поняттю "принципи 

спеціальної тактики", а підручників, що розглядають системно всі питання 

цієї навчальної дисципліни, поки ще немає. 

Правда, у навчальній допомозі, виданій МВС СРСР ще в 1981 р. 

указується:"... вироблений і практикою апробований ряд загальних принципів 

і положень, які можуть бути рекомендовані у всіх випадках"
21

. Автори 

допомоги розглядають принципи спеціальної тактики як певні правила (їх 

п'ять), установлені емпіричним шляхом. 

З огляду на вищевикладене, необхідно, по-перше, дати вичерпне 

визначення розглянутому поняттю, по-друге, дотримуватися певної системи. 

Це питання представляє не тільки чисто теоретичний інтерес. Система 

принципів спеціальної тактики повинна сприяти встановленню єдності 

поглядів практичних працівників і викладачів цієї навчальної дисципліни на 

способи підготовки і ведення спеціальних операцій, а також на форми і 

методи навчання апаратів керування, особового складу приваблюваних до 

операцій підрозділів і курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС 

України. 

Спеціальна тактика – це наука про підготовку і ведення спеціальних 

бойових дій. Отже, будучи в певній мірі часткою воєнної тактики, вона 

вивчає закономірності збройної боротьби. Це означає, що її принципи також 

відображають ці закономірності. 

Однак спеціальні бойові дії ведуться в досить специфічних умовах. На 

відміну від звичайних бойових дій, неприпустимі знищення або ушкодження 

народногосподарських й інших об'єктів у районі проведення операції. У 

всякому разі, ці ушкодження повинні бути зведені до мінімуму, якщо 

повністю уникнути цього неможливо.  

Тим більше неприпустимі втрати сторонніх громадян, а всім учасникам 

операції повинна бути забезпечена максимальна безпека. Таким чином, 

принципи спеціальної тактики необхідно шукати не тільки в області воєнної 

тактики, але й в області права. Разом з тим спеціальна тактика як наука 
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оформилася не тільки на основі тактики військової, але й на міцній основі 

практики й теорії керування органами внутрішніх справ і служить їхнім 

інтересам. Отже, принципи спеціальної тактики повинні відображати 

об'єктивні закономірності управлінських відносин. 

Таким чином, принципи спеціальної тактики – це основні положення, 

що об'єктивно відображають закономірності відносин, що складаються в 

процесі керування органами внутрішніх справ, і закономірності збройної 

боротьби, якими керуються на основі чинного законодавства при підготовці 

й веденні спеціальних операцій і спеціальних бойових дій. 

Тепер, необхідно розглянути питання: якими принципами керуються 

воєнна тактика і наука керування? 

Ще відомий китайський мислитель і полководець Сунь Цзи (500 р. до 

н.е.) проголосив 13 принципів військового мистецтва. Наполеон довів їхнє 

число до 115; Клаузевіц обмежився 7; Нельсон використав 10. В XX столітті 

маршал Фош висунув 4 принципи, генерал Фуллер вивів 6, потім збільшив 

їхнє число до 8, а потім до 11
22

.  

Такий "різнобій" свідчить про те, що кожен полководець і військовий 

мислитель вирішував це питання по-своєму, хоча і прагнув якось обмежити 

число принципів. 

Тенденція до обмеження числа принципів особливо чітко 

простежується в період між Першою і Другою світовими війнами. Так И. П. 

Уборевич звів їх усього до чотирьох:  

1) єдина думка і єдина воля;  

2) значення панування нашої волі й почину; 

3) приватної перемоги (основний і головний принцип), що включав: 

а) вибір місця й напрямку головного удару;  

б) вибір часу; 

в) зосередження переважаючих чинностей за рахунок економії при 

рішенні інших завдань;  

г) розвиток приватної перемоги в загальну поразку супротивника
23

; 

 4)раптовість М. Н. Тухачевський основну увагу приділяв раптовості, 

швидкості і стійкому керуванню боєм
24

. Г. К. Жуков, ґрунтуючись на досвіді 

боїв у Халхін-Гола, вважав "найголовнішими елементами перемоги" 

раптовість, маскування, організацію взаємодії
25

. Прагнення до обмеження 

нескінченного числа принципів виправдано, оскільки полегшує їхнє 

застосування на практиці. 

У післявоєнний період видатний англійський військовий теоретик 

Б. Ліддел-Гарт виділив 6 позитивних і 2 негативних принципи. 
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Позитивні:  

1) вибирайте мету по своїм коштам; 

2) ніколи не забувайте про мету, коли приводите свій план у 

відповідність з обстановкою, яка змінилася;  

3) вибирайте для своїх дій такий напрямок, звідки супротивник 

найменше очікує удару; 

4)дійте по лінії найменшого опору (у тактику цей принцип поширюється 

й на використання резервів); 

5)вибирайте напрямок, на якому може бути створена одночасна погроза 

декільком об'єктам;  

6) забезпечте гнучкість плану і диспозиції військ з урахуванням 

можливих змін в обстановці. 

Негативні:  

1) не завдавайте удару всіма силами, поки супротивник напоготові;  

2) не відновляйте настання на тім же напрямку (або в тім же 

угрупованні) після того, як воно зазнало невдачі
26

. 

Настільки докладне цитування Ліддел-Гарта, ілюструє, як мало може 

дати просте перенесення цих принципів (при всій безперечності) в область 

спеціальної тактики. 

На основі аналізу бойових і польових уставів армій США, Англії, 

Франції й СРСР у командно-штабному коледжі армії США можна зробити 

висновок: при всій розмаїтості підходів три принципи в тім або іншому виді 

загальновизнані. Це, по-перше, маневр чинностями й коштами (гнучкість, 

свобода дій); по-друге, зосередження чинностей і коштів на вирішальному 

напрямку (масування, концентрація); по-третє, раптовість. 

У період після Другої світової війни до принципів військового 

мистецтва, офіційно визнаним в армії США, ставляться наступні дев'ять 

принципів: 1) мети й завдання; 2) настання; 3) масування; 4) економія 

чинностей; 5) маневр; 6) єдність командування; 7) бойове забезпечення 

військ; 8) раптовість; 9) плани (точність, простота планів)
27

. В англійській 

військовій літературі звичайно перераховується 10 принципів: вибір мети, 

взаємодія, наступальні бойові дії, свобода дій (мається на увазі маневр), 

концентрація чинностей, економія зусиль, раптовість, бойове забезпечення 

військ, підтримка здорового морального духу й керування тилом. Французька 

військова наука звичайно нараховує всього три принципи: гнучкість, 

зосередження зусиль і раптовість
28

. 

У свою чергу, в теорії і практиці керування виділяю наступні найбільш 

загальні принципи: соціальної спрямованості управлінської діяльності, 

законності, об'єктивності, комплексності  і  системності,  гласності, єдності, 
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колегіальності і єдиноначальності
29

. Як й у випадку з воєнною тактикою 

просте перенесення цих принципів в область спеціальної тактики 

неприйнятно, хоча всі вони, безумовно, повинні знайти своє відбиття в тій 

або іншій формі. Як справедливо вказує В. А. Лаптій, хоча в основі 

керування органами внутрішніх справ у надзвичайних умовах лежать 

загальні для всіх соціальних систем принципи керування, "разом з тим вони 

реалізуються з урахуванням обстановки, викликаної надзвичайними подіями, 

і специфікою керування органами внутрішніх справ у цей період"
30

.  

Він виділяє наступні принципи керування органами внутрішніх справ в 

особливих умовах: 1) законність; 2) оперативність; 3) єдиноначальність; 4) 

превентивність; 5) пріоритет завдань порятунку людей і матеріальних 

цінностей; 6) комплексне використання спеціалізованих сил і засобів; 7) 

концентрація сил і засобів на вирішальних ділянках; 8) раціональне 

використання сил і засобів (економії)
31

. 

Ці принципи керування цілком можна вважати і принципами спеціальної 

тактики. Наприклад, останні два принципи загальновизнані як військово-

тактичні принципи. Взагалі позиція В. А. Лаптія вигідно відрізняється від 

позиції багатьох інших авторів, або обходячи це важливе питання, або різко 

обмежуюче число принципів. Так, автори вже згаданої Настанови
32

 

виділяють тільки наступні п'ять принципів: законність; забезпечення безпеки 

сторонніх громадян; забезпечення максимальної безпеки всіх учасників 

операції; прагнення заподіювати злочинцеві мінімальний (з можливого в 

даній ситуації) шкода; здійснення операції з використанням мінімальної 

кількості чинностей, коштів і часу. Перераховані принципи охоплюють 

важливу сферу діяльності, але нічого не дають у чисто тактичному змісті: 

підготовці і веденні спеціальних бойових дій. Властиві тактичні принципи 

(раптовість і ін.) деякі автори необґрунтовано відносять до "умов досягнення 

успіху". Таке положення порозумівається тим, що питання про тактичні 

принципи не ставився і у Настанові, що діяло, по веденню операцій по 

затримці збройних злочинців. Безсумнівним достоїнством нині діючої 

настанови
33

 є те, що хоча його автори і не вживають термін "принцип", але 

вводять цілий розділ: "Умови досягнення успіху". До цих умов (фактично 

принципам) відносить: 
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- стійке централізоване керування силами і засобами, підтримка 

постійної взаємодії; 

- високу бойову й оперативну готовність чинностей і коштів органів 

внутрішніх справ; 

- проведення найбільш ефективних дій, схований маневр сил і засобів, 

раптовість, швидкість, упевненість і рішучість; 

- забезпечення максимально можливої безпеки особового складу і 

громадян у районі заходів; 

- суворе дотримання законності. 

Діюча Настанова по припиненню масових безпорядків вводить 

принцип розумної достатності при застосуванні силових мір, надає 

важливого значення принципу законності
34

. 

Через те, що різні види операцій розглядаються в цей час різними 

настановами, що вказують на різні принципи, може скласти помилкову 

думку, що і принципи спеціальної тактики залежать від виду спеціальних 

бойових дій. Це, звичайно, не так. Наприклад, принцип розумної достатності 

в ході затримки збройного злочинця – ніщо інше, як прагнення заподіяти 

йому мінімальної шкоди. Все-таки принципи, які використовуються в ході 

операцій по затримці збройних злочинців, застосовуються і в ході операцій 

по припиненню масових безпорядків. 

Переходячи до формулювання основних принципів спеціальної 

тактики варто враховувати дві обставини, відзначених А. Ф. Майдиковим, а 

саме: а) неможливість визначення вичерпного переліку всіх принципів; б) 

цільову спрямованість діяльності органів внутрішніх справ в іншій, 

надзвичайній обстановці. При цьому, принципи спеціальної тактики доцільно 

розділити на три групи: загальні (організаційні), військово-тактичні і 

специфічні
35

. 
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20. ЗАГАЛЬНІ (ОРГАНІЗАЦІЙНІ) ПРИНЦИПИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ТАКТИКИ. 

 

При проведенні спеціальних операцій і спеціальних бойових дій 

необхідний принцип суворого дотримання законності. При цьому, варто 

враховувати дві взаємозалежних вимоги. По-перше, сама система сил і 

засобів, її функції, компетенція, права й обов'язки посадових осіб і рядових 

учасників операції і т.п. регулюються законами й іншими нормативно-

правовими актами. По-друге, всі заходи в процесі спеціальних бойових дій 

повинні ґрунтуватися на строгому дотриманні цих нормативно-правових 

актів (порядок застосування зброї, спеціальних засобів, силових мір і т.п.). 

Принцип плановості і оперативності визначає завчасну розробку 

оперативних планів, створення оперативних штабів, спеціальних підрозділів, 

системи керування і зв'язку, матеріально-технічне забезпечення, бойову й 

оперативно-тактичну підготовку особового складу і апаратів керування, 

формалізацію управлінських документів і т.д. Вся ця підготовча робота 

здійснюється з метою додати діям органів внутрішніх справ швидкість і 

рішучість у надзвичайній обстановці. 

Повільність і нерішучість у бойовій обстановці майже приведуть до 

провалу операції: злочинці покинуть укриття або певний район, учасники 

масових безпорядків нанесуть значний матеріальний збиток і т.п., а дії 

десятків, сотень, а часто й тисяч притягнутих до операції працівників і 

військовослужбовців МВС виявляться марними. Однак, треба зазначити, що і 

зайва поспішність при прийнятті рішень може привести до таких же тяжких 

наслідків. 

Принцип єдиноначальності і ієрархічності керування полягає в тому, що 

керування всіма силами і засобами в надзвичайній ситуації зосереджується в 

одних руках – старшого оперативного начальника
36

. У цей же час для 

рішення певних завдань операції кожен керівник, начальник, командир 

підрозділу, групи бойового порядку, повинен мати відповідні права і 

обов'язки, щоб у межах своєї компетенції швидко приймати вірне рішення. 

На жаль, питання єдиноначальності та ієрархічності діючі Настанови 

вирішують не завжди послідовно. Так, відсутнє чіткий поділ функцій між 

керівником операції і начальником оперативного штабу, створюється 

враження, що це одна і таж особа. Відповідальність за ведення операції по 

затримці збройних злочинців покладається на заступника начальника по 

оперативній роботі – начальника кримінальної міліції, а за ведення операції 

по припиненню масових безпорядків – на заступника начальника – 

начальника міліції громадської безпеки. Це можна розцінити як відступ від 

правильного і перевіреного практикою положення: за успіх операції несе 

відповідальність старший оперативний начальник. У той же час автори 

Настанов все керівництво операцією і відповідальність за її ведення прагнуть 
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сконцентрувати в одних руках, тим самим лишаючи самостійності і 

ініціативи всіх інших керівників, начальників і командирів. 

Рішення питань, що стосується застосування зброї, спеціальних 

засобів, і взагалі, силових мір у всіх випадках, замикається на керівнику 

операції (за винятком лише необхідної оборони). Тим часом, у потрібний 

момент керівник може виявитися далеко від місця події, зв'язок з ним у цей 

момент може буті відсутній і т.п. Такі випадки, що підпадають під поняття 

гострої потреби, повинні бути адекватно оцінені з наступним швидким 

реагуванням з боку старшого начальника, безпосередньо на місці (старшого 

групи бойового порядку, командира підрозділу, старшого наряду й т.д.). 

Тому зайва категоричність настанов у цих питаннях невиправдана, тим 

більше що, у такий спосіб посилюються вимоги до питань застосування 

зброї, спецзасобів і т.д. у порівнянні з вимогами чинного законодавства. 

Принцип превентивності полягає в тому, що пріоритети при 

плануванні і проведенні спеціальних операцій завжди повинні бути віддані 

мірам попереджувально-профілактичного характеру.  

 

Тактичні принципи. 

Принцип високої бойової і оперативної готовності сил і засобів, 

задіяних до операції, забезпечується завчасною розробкою оперативних 

планів, постійною готовністю до їхнього здійснення, проведенням цільових 

занять і навчанням особового складу
37

, високою укомплектованістю 

особового складу. 

Принцип стійкого централізованого керування силами і засобами, 

підтримки взаємодії між ними. Керування силами і засобами, задіяних до 

спеціальної операції, здійснює оперативний штаб, він же організує взаємодію 

цих сил і засобів. Організація взаємодії – обов'язковий пункт бойового наказу 

(письмового або усного) і інструктажу, проведеного перед початком 

спеціальних бойових дій. Взаємодія між групами бойового порядку, 

підрозділами здійснюється по завданнях, часу, місцю (рубежам), напрямку 

дій і т.п. Керівники всіх груп, нарядів зобов'язані організувати взаємодію між 

всіма учасниками операцій. 

Підтримка безперервної взаємодії в ході операції досягається глибоким 

розумінням всіма керівниками задуму операції, своїх завдань і завдань 

взаємодіючих груп, підрозділів, постійним взаємним інформуванням, 

підтримкою надійного зв'язку. При втраті взаємодії, начальники всіх ступенів 

зобов'язані негайно вжити заходів по його відновленню. Зв'язок 

підтримується за допомогою наявних в органах внутрішніх справ мобільних і 

портативних радіостанцій, сигналами (ракетами і т.п.), умовними знаками. 

Враховуючи те, що по тим або іншим причинам радіозв'язок може бути 

тимчасово втрачений, планом операції, як правило, передбачається 
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дублювання основних команд, які передаються сигналами по радіо 

(наприклад, сигнал до початку і закінчення операції). 

Питанням взаємодії надається винятково важливе значення і у 

закордонних структурах, де з метою організації рекомендуються особисті 

контакти між командирами і штабами, обмін офіцерами зв'язку, узгодження 

питань про взаємну підтримку і т.д. Цей досвід варто використати і нам. 

Особливо це важливо, при діях у складі зведених загонів, де командири 

підрозділів, що входять в нього, особисто не знайомі, так як прибули з різних 

регіонів і т.д. 

Варто пам'ятати, що навіть короткочасне порушення взаємодії 

приводить до дезорганізації сил і засобів, і може послужити причиною зриву 

виконання завдання і невиправданих втрат. 

Принцип залежності вибору видів, форм і способів дій від характеру 

оперативної обстановки і виникаючих завдань. Тільки швидка і точна оцінка 

обстановки оперативними начальниками та командирами дозволяє визначати 

доцільний спосіб дій. Невірна оцінка оперативної обстановки спричиняє 

неправильний вибір форм і способів дій, що може привести до тяжких 

наслідків. 

 

Приклад 1. 

Погром будинку Верховної Ради Криму 6 жовтня 2008 р. значною мірою 

стало можливим внаслідок невірної оцінки оперативної обстановки, 

зробленої напередодні. 5 жовтня учасники (близько 400 чол.) пікетування 

будинку республіканської прокуратури, почали спробу прориву в будинок. 

Складна обстановка вимагала спланувати спеціальну операцію по 

запобіганню масових безпорядків. Керівництво ГУ МВС України в Криму 

повинне було запросити додаткові сили і засоби у МВС України. Замість 

цього, було сплановані заходи, спрямовані на посилення охорони 

громадського порядку, оперативні резерви з інших районів республіки 

стягнуті в недостатній кількості, а у МВС України повідомили, що 

ситуація перебуває під контролем. Ранком наступного дня багатотисячний 

натовп побив наряди міліції, вчинив погром біля входу до Верховної Ради. 

До цього принципу тісно примикає інший – створення відповідним 

завданням угруповання сил і засобів . З вищенаведеного приклада, бачимо, 

до яких наслідків приводить невідповідність угруповання сил і засобів 

характеру розв'язуваних завдань. 

При проведенні спеціальних операцій залучені до неї органи внутрішніх 

справ, частини і підрозділи внутрішніх військ діють у певній побудові, що 

повинне відповідати сформованій оперативній обстановці і задуму операції. 

Розрізняються похідний, перед бойовий і бойовий порядки. Їх мистецька 

побудова, чергування і сполучення є важливою умовою успішного виконання 

спеціального бойового завдання. Побудова угруповання сил і засобів 

повинне забезпечувати можливість вільного маневру ними на найбільш 



 

 

загрозливий напрямок, тобто повинно швидко прийматись рішення при 

виникненні раптових завдань. 

Маневр силами і засобами, як принцип спеціальної тактики полягає в 

тім, що він дозволяє старшому оперативному начальникові вчасно реагувати 

на всі зміни обстановки, зосереджуючи сили і засоби на виконанні тих 

завдань, які в даний момент здобувають вирішальне значення. Саме 

застосування маневру дозволяє вирішити великий обсяг завдань наявними 

(як правило, обмеженими) силами і засобами. Успішне здійснення маневру 

залежить від рівня підготовки керівного і особового складу, наявності 

транспортних засобів та їх стану, уміння робити марші. 

 

Приклад 2. 

24 березня 2009 р. по закінченні несанкціонованого мітингу на площі 

Леніна в м. Сімферополі його учасники, розділившись на групи, направилися 

для блокування транспортних вузлів і магістралей. Частина з них прибула на 

залізничний вокзал саме з цією метою. Спроба перешкодити цим діям явно 

недостатніми силами міліції, що прикривали виходи до шляхів, виявилась 

безуспішною. При цьому, вісім співробітників міліції одержали травми, троє 

госпіталізовані. Тим часом, у районі Привокзальної площі перебували 

достатні сили і засоби для запобігання такого повороту подій. Однак 

неготовність до маневру (відсутність достатнього числа транспортних 

засобів) і несвоєчасне ухвалення рішення на здійснення маневру не дозволили 

зосередити на вокзалі сили, необхідні для запобігання інциденту. 

Зосередження сил і засобів на об'єктах та районах з найбільш складною 

оперативною обстановкою. У спеціальній літературі цей принцип 

формулюється трохи інакше: принцип концентрації сил на вирішальних 

ділянках діяльності органів внутрішніх справ
38

, принцип зосередження 

основних зусиль і створення необхідної переваги в силах і засобах над 

супротивником у вирішальному місці та у вирішальний час (зосередження 

зусиль
39

, "принцип Эпамінонда"
40

. Для стислості цей принцип прийнято 

називати принципом зосередження сил і засобів.
41 
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Для успіху дій у будь-якій спеціальній операції необхідно зосередити 

зусилля на виконанні головних завдань на шляху до досягнення кінцевої 

мети, а не розподіляти їх рівномірно по об'єктах. Це справедливо для будь-

якої спеціальної операції, будь то затримка збройних злочинців або 

ліквідація наслідків яких-небудь стихійних лих або катастроф. У даній 

ситуації мова йде про принцип керування. При веденні операції по 

припиненню масових безпорядків цей принцип здобуває більш виражене 

тактичне значення, зосередження сил і засобів на вирішальному напрямку 

яке досягається за рахунок доцільного угруповання сил і засобів, здатної 

виконати поставлене завдання. 

Діяльність органів внутрішніх справ України нині дає цілий ряд 

позитивних прикладів зосередження сил і засобів у регіонах з найбільш 

складною оперативною обстановкою. У практику міцно увійшов маневр 

підрозділами швидкого реагування "Беркут", "Кобра" та ін., а прикладом 

зосередження зусиль є операції типу "Атака", спрямовані на загальне 

«оздоровлення» обстановки на території обслуговування тих або інших 

органів внутрішніх справ. У ході їх найчастіше теж відбувається маневр 

силами і засобами в межах одного регіону. 

Найбільш масштабний маневр силами і засобами та їх зосередження на 

вирішальному напрямку здійснювалось МВС України в 1992, 1998 й 1999 р. 

за рахунок підрозділів органів внутрішніх справ декількох регіонів в 

Автономній Республіці Крим. У результаті припинялась можливість 

виникнення масових безпорядків. 

Принцип економії сил і засобів випливає із принципу зосередження, 

тому що саме за рахунок економії здійснюється концентрація сил на 

вирішальному напрямку. 11 принцип іноді трактується спрощено, як вимога 

мінімальним числом заслонів уникнути залучення уваги населення
42

. Таке 

розуміння вихолощує управлінську і тактичну сутність принципу. Економія 

сил і засобів необхідна не тільки з погляду їхнього зосередження, але і для 

рішення сил, що залишилися для повсякденних оперативно-службових 

завдань. 

Принцип всебічного забезпечення спеціальних бойових дій також 

найчастіше розуміється спрощено: тільки як тилове і медичне забезпечення. 

Тим часом, він містить у собі оперативно-розшукове, бойове, матеріально-

технічне і медичне забезпечення. 

Оперативно-розшукове забезпечення – основа майже будь-якої 

операції по затримці збройних злочинців. Наявність оперативної інформації 

дозволяє зробити вибір на користь негласної, у тому числі зашифрованої 

операції, що вимагає найменшого залучення сил і засобів, що дозволяє 

найбільше повно використати фактор раптовості, уникнути втрат серед 

особового складу і сторонніх громадян та захопити злочинців із заподіянням 

їм мінімальної шкоди. 
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Разом з тим, оперативно-розшукове забезпечення є обов'язковим 

елементом під час дії органів внутрішніх справ в особливих умовах. У своїй 

основі завдання оперативних апаратів при цьому не відрізняються від 

завдань, розв'язуваних у повсякденній діяльності, але в особливих умовах дії 

всіх оперативних служб поєднуються єдиною метою, активізується взаємне 

інформування і т.д. Крім того, створюються тимчасові оперативні 

формування: оперативної, слідчо-оперативна групи, фільтраційний пункт. 

Спеціальні бойові дії вимагають і бойового забезпечення, що 

представляє собою сукупність заходів, що дозволяють виключити раптовість 

нападу супротивника (збройних злочинців, терористів), знизити ефективність 

його дій і створити умови органам і підрозділам, військовим частинам МВС 

для організованого початку спеціальних бойових дій. 

Досвід показує, що зневага бойовим забезпеченням приводить до важких 

наслідків. Саме воно стало причиною загибелі 20 співробітників 

підмосковного ОМОНА, а потім ще більших втрат Псковського ОМОНА 

навесні 2000 р. у Чечні.  

У першому випадку взагалі було відсутнє бойову охорону, а в другому 

воно було представлено одним бронетранспортером, який перебував 

неприпустимо близько до основної колони ОМОНА. 

Раптовий удар натовпу по нарядах міліції у Верховній Раді Криму (1992 

р.) і на привокзальній площі м. Сімферополя (1998 р.). Також варто 

розглядати як слідство відсутності бойового забезпечення: у першому 

випадку - частково, а в другому - повною мірою. 

Всі види бойового забезпечення для органів внутрішніх справ характерні 

тільки при рішенні ними завдань територіальної оборони у воєнний час 

(розвідка, захист від зброї масової поразки, маскування, інженерне, хімічне 

забезпечення і охорона). У мирний час значення тих або інших видів 

бойового забезпечення по-різному залежно від характеру явищ, що 

викликали особливі умови. Звичайно це - розвідка, маскування, охорона. При 

веденні операцій по припиненню масових безпорядків доводиться мати 

справу з елементами інженерного і хімічного забезпечення. 

Тилове забезпечення організується і здійснюється з метою підтримки 

боєздатності сил, задіяних до спеціальної операції відповідно до характеру і 

обсягом розв'язуваних завдань. Медичне забезпечення організується з метою 

збереження і відновлення здоров'я співробітників при діях в особливих 

умовах. 

Раптовість - найдавніший з військово-тактичних принципів. Про його 

ролі у військовому мистецтві ще 2500 років тому писав Сунь Цзи
43

. 

Виняткове значення фактору раптовості надають устави армії США, де 

дано розгорнуте визначення раптовості як принципу військового мистецтва, 

чітко визначені фактори, які сприяють її досягненню. “Раптовість здатна 

вирішальним образом змінити співвідношення сил. За допомогою раптовості 
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можна досягти успіхів, багаторазово перевищуючі витрачені зусилля. 

Раптовість є результатом удару по супротивнику, несподіваного для нього за 

часом, місця і способу нанесення... Фактори, що сприяють досягненню 

раптовості, включають швидкість, введення супротивника в оману, 

застосування несподіваної для нього бойової потужності, ефективну розвідку 

і контррозвідку, розмаїтість способів і методів ведення операцій ”
44

. Слід 

зазначити, що раптовість - фактор тимчасовий: тривалість його дії залежить 

від здатності сторони, яка підверглася раптовому удару, знайти шляхи, сили і 

способи для прийняття необхідних контрзаходів
45

. 

Винятково важливу, найчастіше вирішальну роль, грає фактор 

раптовості в спеціальній тактиці. Всі негласні, зашифровані операції по 

затримці збройних злочинців побудовані саме на цій основі.  

Втрата фактору раптовості, халатне відношення до планування операції 

ведуть до втрат. 

Приклад 3. 

5 січня 1996 р. у Львові для перевірки оперативної інформації про 

знаходження в одній із квартир збройного вбивці прибуло п'ять працівників 

карного розшуку. Жоден з них не мав засобів індивідуального захисту, 

табельна зброя була тільки в одного. Мір до маскування операції прийнято 

не було, фактор раптовості, таким чином, не використався. Злочинець 

зустрів працівників міліції вогнем з автоматичної вогнепальної зброї, 

смертельно поранивши двох співробітників карного розшуку, один із яких 

все-таки встиг пострілом у відповідь уразити вбивцю. 

Застосування спеціальних засобів також повинне бути раптовим. Закон 

пропонує попередити про застосування спеціальних засобів, але він не 

вимагає, щоб вони були застосовані безпосередньо після попередження. 

Таким чином, ефект раптовості в певній мері досяжний і у цьому випадку. 

Крім того, без попередження фізична сила, спеціальні засобів можуть 

застосовуватися, якщо виникла безпосередня погроза для життя або здоров'я 

громадян або працівників міліції
46

. 

У ряді випадків попереднє попередження робить безглуздим 

застосування спеціальних засобів, оскільки злочинець може вжити заходів, 

що знижують їхні дії (наприклад, використати мокру ганчірку і т.п.). На 

жаль, закон не обмовляє таких ситуацій, а практика виявляє приклади того, 

до чого може привести необґрунтоване попередження про застосування 

спеціальних засобів. 

 
 

Приклад 4. 

8 вересня 2006 р. у ході операції по вилученню незаконно збереженої 

вогнепальної зброї в Ільїна в Ленінському районі Автономної Республіки 
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Крим для ведення переговорів з метою схилити його до добровільної здачі 

була притягнута його дружина. Протягом 10-15 хвилин дружина вмовляла 

Ільїна через мегафон скласти зброю й покинути вкриття. Тим часом 

керівник операції дав команду вистрілити в приміщення з карабіна КС-23 

спецзасобом "Черемуха". Жінка, почувши цю команду, крикнула в мегафон 

чоловіку, щоб він надяг протигаз, тому що його "будуть травити газом". 

Ільїн, використавши кисневу маску, дочекався початку штурму і смертельно 

поранив з револьвера системи Наган двох співробітників міліції. 

Не завжди доцільна поступова ескалація мір психологічного впливу на 

натовп, передбачена настановою по веденню операцій по припиненню 

масових безпорядків, оскільки вона веде до втрати фактору раптовості. 

В останні роки органам внутрішніх справ України неодноразово 

доводилось мати справу не з натовпом, що зібрався, а фактично з добре 

спланованими діями по порушенню масових безпорядків. Їхні організатори 

вміло використають фактор раптовості при нападі на наряди міліції. 

Принцип раптовості в тій або іншій формі повинен застосовуватися в 

будь-якій операції, в тому числі і тоді, коли злочинці очікують активних дій 

міліції по їх затримці. Раптовими можуть бути: час, напрямок атаки, спосіб 

дій і т.д. Досягненню раптовості сприяють відволікаючі дії й маскування. 

Цей перелік військово-тактичних принципів не є вичерпним. Іноді, як 

принцип висувається вимога створення необхідних резервів. З історії 

військового мистецтва ми знаємо, що цей принцип не завжди розглядається в 

якості обов'язкового. Німецькі полководці XX століття вкладали всі сили в 

перший нищівний удар. Ця думка лежала, наприклад, в основі плану 

Шліффена. Тих же поглядів дотримувався М. Н. Тухачевський, що заявив в 

1919 р.: "Стратегічні резерви, користь яких завжди була сумнівна, у нашій 

війні і зовсім незастосовні"
47

. На практиці він найчастіше зневажав і 

тактичними резервами, проте неодноразово здобував перемоги. Однак в 1920 

р. зазнав нищівної поразки на Віслі, однією з причин якого була відсутність 

резервів. 

Принцип створення необхідних резервів варто виділити особливо тому, 

що ця думка проходить червоною ниткою через Настанову по організації 

операцій як по затримці збройних злочинців, так і по припиненню масових 

безпорядків. Навіть при веденні операції з мінімальним числом учасників 

хоча б один співробітник виділяється в резерв для рішення раптово 

виникаючих завдань. У змішаних (міліцейсько-військових) операціях у 

резерв можуть виділятися підрозділи чисельністю до кількох сотень осіб 

(взвод, рота, батальйон). Настанова вимагає, щоб кожен керівник групи 

бойового порядку мав власний резерв (приватний резерв). Керівник операції 

повинен мати у своєму розпорядженні значний загальний резерв. Як 

приватний, так і загальний резерв призначені для рішення раптово 

виникаючих завдань, іншими словами, для планування випадків. Військовій 
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науці відомо і інше призначення загального резерву: нанесення вирішального 

удару. 

Приклад 5. 

Саме така ситуація склалась на площі перед Верховною Радою Криму 6 

жовтня 1992 р., коли наряди міліції були вже зім'яті, а їхні керівники 

піддалися побиттю. У цей час був виведений резерв, що прикрив відступ 

нарядів міліції в будинок, а потім відступив туди і сам, забезпечивши виграш 

у часі і барикадуванні входів. Якби не ці дії резерву, прорив натовпу в будинок 

і його погром стали б неминучі. 

Використання загального резерву для нанесення вирішального удару 

неодноразово опрацьовувалося на двосторонніх навчаннях (у ролі натовпу 

виступали курсанти) у Криму, які показали високу ефективність цього 

способу дій. 

Про створення потужного загального резерву в операціях по 

припиненню масових безпорядків, використаних при цьому глибоко 

ешелонованих побудов свідчить і закордонний досвід. 

 

Приклад 6. 

Під час першотравневих подій 2000 р. у Лондоні поліція брала участь у 

побудові фаланг глибиною до 6-8 шеренг, причому останні шеренги 

відігравали роль приватного резерву. Особисту участь в операції приймали 

7,5 тис. поліцейських, а загальний резерв, за повідомленнями засобів масової 

інформації, склав 9 тис. поліцейських. 

З теорії військового мистецтва армії США може бути запозичений 

принцип простоти планування. На думку американських військових 

теоретиків, складання чітких і простих планів сприяє успішному проведенню 

бойових дій. При наявності інших однакових факторів перевага віддається 

найпростішому плану
48

. Ще Клаузевіц звернув увагу на "тертя" (впливу 

різного роду випадкових фактів), які перешкоджають здійсненню первісного 

плану на практиці, приводить до його перекручування
49

. Цього принципу 

дотримувався і Наполеон, що писав: "Тому що військове мистецтво є 

мистецтвом виконання, те всі складні комбінації повинні бути відкинуті. 

Простота є першою умовою гарного маневру"
50

. 

Організація спеціальних операцій, складна вже сама по собі, істотно 

утрудняється тим обставиною, що керівникові її найчастіше доводиться 

використати підрозділи, рівень підготовки яких він не знає. Досвід навчань 

показує, що, здавалося б, такий нескладний маневр, як розосередження юрби 

шляхом зустрічного висування двох "клинів", можливий на практиці тільки 

тоді, коли він здійснюється добре підготовленими, злагодженими 
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підрозділами. У противному випадку "клини", незважаючи на зазначені 

орієнтири, ідуть кожен вправо й розходяться тим далі, ніж більша відстань 

потрібно пройти. 

Тому у випадках, коли рівень підготовки не відомий старшому 

начальникові або злагодженість підрозділів недостатня, доводиться обирати 

хоча й менш ефективний, але не такий складний тактичний спосіб дії: 

розсічення натовпу колонами, що діють в одному напрямку, фронтальне 

витиснення і т. п. 

І ще один принцип заслуговує на особливу увагу - це вже згадана друга 

"негативна аксіома" Ліддел-Гарта: "не відновляти наступ на тому ж напрямку 

або в тім же угрупованні після того, як воно зазнало невдачі"
51

. Це правило 

однаково справедливо як для операцій по затримці збройних злочинців, так і 

по припиненню масових безпорядків. Повторний штурм із того ж напрямку 

вкриття злочинців ні до чого, крім зростання втрат, привести не може. 

 

Приклад 7. 

Після невдалої спроби штурму будинку лікарні в Будьоновську, повторні 

дії стали неможливі, і залишилося тільки почати переговори з терористами 

самому прем'єр-міністрові, (що зовсім неприпустимо ні з тактичної точки 

зору, ні з етичної). 

Точно також марно і небезпечної є повторна атака натовпу тими ж 

силами і засобами що й з того ж напрямку. 

 

Специфічні принципи спеціальної тактики. 

Принцип сполучення військових дій з іншими формами, видами і 

способами оперативно-службових заходів. 

Оперативні і профілактичні заходи повинні здійснюватися не тільки 

при підготовці, а і ході спеціальної операції. Це сприяє ефективному 

досягненню поставлених цілей, а в ряді випадків може привести до 

схильності збройних злочинців до добровільної здачі, відмові організаторів 

масових безпорядків від первісних намірів і, таким чином, дозволить 

уникнути спеціальних бойових дій. Іноді з'являється можливість за 

допомогою оперативних заходів забезпечити затримку збройних злочинців 

або знизити рівень ризику при цьому. Разом з тим, коли рішення на 

проведення силових мір прийнято, воно повинне бути проваджене в життя 

без найменших коливань, швидко і рішуче. Перервані силові міри 

деморалізують особовий склад і активізує дії правопорушників. 

Принцип пріоритету завдань - порятунок людей і матеріальних 

цінностей - полягає в тому, що зусилля органів внутрішніх справ в особливих 

умовах повинні направлятися в першу чергу на порятунок людей і майна. 

                                           
 

51
 Лиддел-Гарт. Энциклопедия военного искусства. Стратегия непрямых действий. - М. – 

Спб: TERRA-ACT, 1999. – С. 383-385. 



 

 

Принцип забезпечення максимальної безпеки сторонніх громадян і 

учасників операції також є пріоритетним. Інші принципи спеціальної 

тактики, наприклад, прагнення не заподіювати злочинцеві шкоди, мають 

підлегле цьому принципу значення. 

Принцип розумної достатності при здійсненні силових мір складається 

в незастосуванні зайвих, не продиктованих обстановкою способів дій. 

Наприклад, застосування спеціальних сил або засобів психологічного впливу 

проти нечисленного натовпу в умовах переваги або рівності сил і засобів 

органів внутрішніх справ. Якщо дії натовпу ще не прийняли агресивний 

характер, то як тактичний спосіб дій доцільно обрати витиснення, а не 

розосередження із застосуванням бронетехніки і спеціальних засобів і т.д. 

Цей принцип проявляються у заподіянні затримуваним збройним злочинцям 

мінімальної шкоди (наприклад, позбавлення можливості до опору пострілом 

снайпера по кінцівках і т.п.). 

При прийнятті будь-якого тактичного рішення доводиться виходити з 

певної групи принципів, які можуть перебувати у взаємному протиріччі. У 

багатьох випадках доводиться керуватися одним принципом на шкоду 

іншому. Генерал Д. Ейзенхауер ( який став згодом президентом США) писав, 

що основні принципи стратегії настільки прості, що їх може зрозуміти навіть 

дитина. Але навіть самі блискучі штабні офіцери повинні прикласти 

максимальні зусилля для того, щоб правильно застосовувати їх до даної 

обстановки. 

Істотною відмінністю спеціальної тактики від військової є 

обов'язковий облік (при застосуванні військово-тактичних принципів) 

вимог закону і пріоритетного значення загальних і специфічних її принципів 

перед військово-тактичними. 

При прийнятті будь-якого тактичного рішення доводиться виходити з 

певної групи принципів, які можуть перебувати у взаємному протиріччі. У 

багатьох випадках доводиться керуватися одним принципом на шкоду 

іншому. Правильне рішення забезпечується точною і швидкою оцінкою 

конкретної ситуації. 



 

 

21. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

ЗГІДНО ЄДИНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ. 

 

Порядок підготовки планів єдиної дислокації, періодичність їх 

складання та порядок затвердження. 

Запобігання, попередження злочинів та правопорушень - це один з 

засобів вирішення завдань, які стоять перед ОВС та міліцією, зокрема. 

Ефективність діяльності нарядів міліції в першу чергу залежить від 

рівня їх професійної підготовки, вмілого використання технічних і 

спеціальних засобів, тактичних методів та прийомів по охороні громадського 

порядку і безпеки в різних ситуаціях. 

Нерідко, в короткі терміни, в складних умовах нарядам міліції 

приходиться приймати рішення, кваліфікувати протиправні діяння, 

припиняти злочини та правопорушення, забезпечувати охорону місця події 

тощо. 

Основною формою організації охорони громадського порядку, як 

відмічалось в попередній лекції, є комплексне використання сил і засобів 

міліції по охороні громадського порядку згідно з планом єдиної дислокації. 

Єдина дислокація маршрутів патрулювання та постів по охороні 

громадського порядку розробляється на весняно-літній та осінньо-зимовий 

періоди, на підставі аналізу місця і часу вчинення правопорушень в 

громадських місцях: на вулицях, площах, в парках; в тому числі злочинів, 

зареєстрованих на території, що обслуговується, виходячи із встановлених 

обов’язкових норм щодобового виставлення нарядів для несення служби по 

охороні громадського порядку ( не менше 60 відсотків особового складу), та 

затверджується начальником міського, районного відділу (управління) 

ГУМВС - УМВС. 

З урахуванням стану оперативної обстановки до плану єдиної 

дислокації можуть вноситись необхідні зміни. 

Кількість маршрутів патрулювання та постів у дислокації може 

перевищувати обов’язкові норми виставлення нарядів. У таких випадках 

вони поділяються на такі, що підлягають обов’язковому закриттю та такі, 

що перекриваються залежно від оперативної обстановки, яка складається 

протягом тижня, доби. 

Комплексний план (єдина дислокація) розробляється в межах 

території, що обслуговується (місто, район, транспортна дільниця) і включає: 

1) схему міста, району, транспортної дільниці; 

2) оцінку оперативної обстановки, обов'язкові норми виставлення о/с, 

приблизний перелік постів і маршрутів патрулювання, в тому числі 

допоміжних, які підлягають перекриттю в період посилення охорони 

громадського порядку та при здійсненні маневру; 

3) види нарядів, порядок взаємодії та зв’язку між ними; 

4) організацію громадського порядку (його охорони) в місцях 

розташування установ по виконанню покарань, підрозділів ДСО, 

навчальних-закладів МВС України, а також спеціальних установ міліції із 



 

 

залученням до патрулювання їхнього особового складу; центри постів та їх 

межі.  

Маршрути патрулів і пункти їх зупинок, особливості несення служби, 

порядок взаємодії та зв’язок між ними, а також з іншими силами органів 

внутрішніх справ, громадських формувань згідно оперативної обстановки і в 

обов’язковому порядку уточнюються на місцевості. 

Дислокація маршрутів патрулювання і постів розробляється 

командиром підрозділу ПС МВС України та затверджується відповідно 

начальником ГУМВС УМВС області (міста), начальником міського, 

районного відділу (управління). 

Сили і засоби, що використовуються для охорони громадського 

порядку. Види нарядів. 

Для охорони громадського порядку використовуються такі сили : 
полки, батальйони, окремі роти підрозділів патрульно-постової служби 

міліції, які призначені для охорони громадського порядку, боротьби з 

правопорушеннями в громадських місцях та на транспорті. 

Вони є самостійними структурними підрозділами головних управлінь 

ГУМВС України в Криму , м. Києві та Київської області, управлінь МВС 

України в областях, м. Севастополі та управлінь МВС України на транспорті. 

Для постійного несення служби зі складу окремих підрозділів 

патрульно-постової служби за відділами (управліннями) внутрішніх справ 

закріплюються роти, взводи, відділення командири яких безпосередньо 

підпорядковані командуванню підрозділу, а оперативно - начальникам 

міських , районних відділів (управлінь) ГУМВС, УМВС, УМВСТ. 

В міських , районних відділах (управліннях) ГУМВС, УМВС, УМВСТ 

створюються підрозділи патрульно-постової служби міліції, які входять до 

складу зазначених органів і підпорядковуються безпосередньо їхнім 

начальникам. 

Для припинення антигромадських проявів, масових безпорядків, 

здійснення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, розшуку і 

затриманню особливо небезпечних і озброєних злочинців, забезпечення 

громадського порядку при проведенні масових заходів, великих виробничих 

аварій, катастроф, стихійних лихах та інших надзвичайних обставинах 

створюються підрозділи міліції швидкого реагування "Беркут". 

Підрозділи ДСО, ДАІ поряд з виконанням своїх основних завдань 

зобов'язані забезпечувати охорону громадського порядку в зоні своїх постів 

та маршрутів в разі виникнення правопорушень. 

Підрозділи міліції, які здійснюють охорону важливих об’єктів і 

підрозділи ДАІ, що обслуговують дороги для постійного руху 

автотранспорту, до виконання завдань по охороні громадського порядку і 

боротьбі зі злочинністю залучаються в окремих випадках за розпорядженням 

безпосередніх начальників, а підрозділи ДСО відповідно до Положення про 

ДСО при МВС України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.06.1993р. № 615. 

До виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської 



 

 

безпеки та боротьбі зі злочинністю можуть залучатись інші працівники ОВС, 

військовослужбовці внутрішніх військ.  

Органи внутрішніх справ для охорони громадського порядку 

використовують наступні засоби: 

а) спеціалізовані броньовані автомашини, вертольоти, мотоцикли 

,велосипеди, катери та інші транспортні засоби; 

б) відеомагнітофони, диктофони, радіостанції, дротяний зв’язок і 

сигналізацію; 

в) табельну зброю, спорядження, спеціальні засоби; 

г) електромегафони, освітлювальні прилади, іншу апаратуру та 

технічні засоби; 

д) службових собак та коней. 

Патрульні автомобілі та мотоцикли використовуються для 

переміщення патрулів з одного пункту несення служби до іншого, 

патрулювання за маршрутом, виїзду на місце події, доставки в міліцію осіб, 

затриманих за вчинення злочинів і порушення громадського порядку, у 

виняткових випадках, при відсутності спеціального транспорту - для 

доставки в медичні заклади громадян, які знаходяться в безпорадному стані. 

Використання патрульного транспорту з іншою метою категорично 

забороняється. Патрульні автомобілі та мотоцикли повинні були оснащені 

радіостанціями, укомплектовані спеціальними засобами та необхідним 

інструментом. 

Бронемашини використовуються тільки при проведені операції по 

затриманню озброєних злочинців, ліквідації масових безпорядків і групових 

порушень громадського порядку. 

Патрульні катери призначені для несення патрульної служби на 

водоймищах, а також для забезпечення порядку і безпеки при проведенні 

спортивних змагань та інших заходів на воді. 

Вертольоти використовуються для доставки патрульних нарядів у 

важкодоступну для іншого виду транспорту місцевість або на значну 

відстань, а також для контролю за станом обстановки в разі виникнення 

надзвичайних обставин. 

Велосипеди використовуються для патрулювання у приміській, дачній 

або курортній місцевості, парковій зоні та на місцях, де використання інших 

видів транспорту ускладнює рух. 

Для охорони громадського порядку використовуються такі види 

нарядів: 

Патруль-рухомий - наряд в складі одного або декількох працівників 

міліції, який виконує покладені на нього обов’язки на маршруті 

патрулювання. 

Патрулі можуть нести службу на автомобілях (ПА), мотоциклах (ПМ), 

катерах (ПКТ), велосипедах (ПВ). Застосовуються також піші (ПП), кінні 

(ПК) та патрулі зі службовими собаками (ПС). 

Пересувна міліцейська група (ПМГ) - комбінований за складом та 

оснащений спеціальними технічними засобами і спорядженням наряд міліції 



 

 

на автомобілі, який несе патрульну службу в закріпленому секторі і 

призначений для вжиття невідкладних заходів щодо попередження порушень 

громадського порядку, здійснення оперативно-розшукових заходів по 

розкриттю злочинів по гарячих слідах. Склад кожної такої групи 

затверджується наказом начальника міського, районного відділу 

(управління) ГУМВС - УМВС до складу якої входять співробітник КР, ДІМ 

міліціонер та міліціонер-водій. 

Патрульна група (ПГ) - наряд в складі двох або більше патрулів під 

єдинім керівництвом, для охорони громадського порядку на частині 

території, де проводяться заходи з великою кількістю людей, зоні масового 

відпочинку, тощо. Основу складає патруль на обладнаному автомобілі. 

Спеціальна патрульна група (СПГ) - спеціальній вид наряду 

призначений для боротьби з найпоширенішими правопорушеннями на 

вулицях та інших громадських місцях. Члени цієї групи несуть службу, як 

правило, в цивільному одязі під керівництвом оперативного працівника або 

ДІМ. 

Пост охорони порядку (ПО) - місце, або дільниця місцевості де 

працівники міліції (постові) виконують покладені на них обов'язки. 

Пост охорони об’єктів (ПОО) - місце або дільниця місцевості, де 

працівники ДСО при МВС України здійснюють на договірних засадах 

охорону об’єктів. 

Пост регулювання дорожнього руху (ПР) - це ділянка території, на 

якій організується несення дорожньо-патрульної служби у зв’язку з 

необхідністю. Пост, що має службове приміщення - " стаціонарний пост". 

Патруль для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) - наряд в складі 

одного або кількох працівників ДАІ .  

Контрольно-пропускні пункти (КПП) - для забезпечення 

пропускного режиму або обмеження руху транспорту і пішоходів в 

конкретному районі (місцевості) при проведенні масових заходів, 

виникненні стихійних лих, епідемій, в інших випадках. 

Наряд супроводження (НС) в поїзді, на судні, в літаку призначається 

з метою підтримки громадського порядку, попередження і припинення 

правопорушень. 

Заслін (З) - наряд в складі групи (підрозділу) працівників міліції, який 

виконує завдання по блокуванню певної ділянки місцевості або перекриттю 

окремих напрямків. 

Резерв (Р) - наряд міліції, призначений для вирішення завдань, що 

раптово виникнуть у зв’язку зі змінами в оперативній обстановці і для 

підміни патрульних і постових на час прийняття їжі. 

Крім цього можуть призначатись наряди: 

- караули (КР); 

- конвої (К). 

 

Порядок формування та затвердження щоденних планів 

розстановки нарядів. 



 

 

Рішення по розстановці нарядів на поточну добу приймаються під час 

прийому та здачі чергування по органу внутрішніх справ враховуючи 

оперативну обстановку та фактори, що можуть її ускладнити. Розстановка 

патрульно-постових нарядів здійснюється на основі аналізу скоєних злочинів 

(правопорушень) за місцем та часом їх вчинення, з урахуванням пропозицій 

галузевих служб, а також необхідності щільного перекриття місць великої 

міграції населення, зупинок транспорту, житлових мікрорайонів, особливо у 

вечірній та нічний час. 

При цьому враховуються: 

а) географічні, соціально-економічні особливості міста, району, 

міграція населення та інші демографічні зміни; 

б) кліматичні умови; 

в) стан громадського порядку та злочинності на вулицях і в інших 

громадських місцях; 

г) сили та засоби органу внутрішніх справ, результати роботи 

патрульною остових нарядів по охороні громадського порядку, запобіганню 

та розкриттю злочинів. 

При аналізі оперативної обстановки використовуються: 

а) дані про кількість і особливість вулиць, парків, скверів, місць 

розташування виробничих комплексів та інших промислових об’єктів 

дозвільної системи, установ Національного банку України, залізничних 

станцій, вокзалів, транспорту, підприємств торгівлі, громадського 

харчування, шкіл, спеціальних установ органів внутрішніх справ і режим їх 

роботи, міграція населення в будь-який час року і доби та ін; 

б) дані про кількість динаміку і структуру злочинності, правопорушень, 

вчинених в громадських місцях у тому числі на вулицях; 

в) дані про результати роботи патрульно-постових нарядів всіх 

підрозділів, які беруть участь в охороні громадського порядку та боротьбі зі 

злочинністю, а також про стан забезпечення особового складу зброєю, 

засобами зв'язку, транспортом, спеціальними засобами. 

Джерелом інформації при вивченні оперативної обстановки є: 

статистична звітність, аналітичні матеріали, оперативні і робочі карти, та 

інші документи, що відображають стан охорони громадського порядку та 

боротьби зі злочинністю, довідка про вчиненні злочини і розшук злочинців, 

відомості які надходять від працівників органів внутрішніх справ, доповіді 

патрульно-постових нарядів, інформація інших органів внутрішніх справ, 

правоохоронних органів, повідомлення державних і громадських 

організацій, заяви громадян, повідомлення засобів масової інформації. 

У плані організації патрульно-постової служби передбачаються: 

а) загальне завдання міськрайвідділу (управління) виходячи із 

обстановки, що складається; 

б) обов’язкові норми виставлення особового складу та забезпечення їх 

технічними засобами; 

в) розстановка патрульно-постових нарядів; 

г) завдання нарядів; 



 

 

д) порядок і особливості несення служби нарядами, організація їх 

взаємодії між собою, з дільничними інспекторами іншими працівниками 

міліції; 

е) можливість маневрування силами та засобами при зміні обстановки ; 

є) система зв’язку керівників міських, районних відділів (управлінь) 

ГУМВС - УМВС з нарядами, терміни подання інформації, сигнали та умовні 

знаки; 

ж) порядок контролю за несенням патрульно-поетової служби; 

з) заходи щодо організаційного, матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення. 

 

Підготовка нарядів до несення служби, проведення розводу та 

підведення підсумків роботи. 

Міліціонери призначені в наряд для несення патрульно-постової 

служби, прибувають до органу внутрішніх справ, підрозділу міліції чи 

спеціально визначеного місця за 30 хвилин до початку інструктажу.  

Перед проведення інструктажу черговий з’ясовує стан здоров’я та інші 

обставини, які заважають несенню служби, видає міліціонерам зброю, 

спорядження, засоби зв’язку та спеціальні засоби, службові документи 

(службову книжку, картку маршруту (поста) наряду та ін.), після чого 

міліціонер розписується в книзі служби нарядів. Спорядження зброї 

проводиться по команді та під наглядом оперативного чергового або 

командира підрозділу в спеціально відведеному для цього місці, при цьому 

патрони в патронник не досилаються. 

Оперативний черговий або командир підрозділу оголошує маршрути 

(пости) патрулювання, час несення служби та інформує про відміну 

орієнтувань, знайомить з отриманою інформацією про вчиненні злочини, 

прикмети осіб, що розшукуються, викрадене майно та інші відомості, 

контролює їх записи в службових книжках, потім шикує наряд та інструктує, 

перевіряє у кожного міліціонера наявність обов’язкових предметів озброєння 

та спорядження. Робить відповідний запис у книзі служби нарядів. При 

виявленні недоліків вживає заходів до їх усунення і доповідає про готовність 

о/с до несення служби посадовій особі, яка відповідно до щомісячного гра-

фіка проводить інструктаж. 

Патрульний який заступає в наряд повинен мати охайний зовніш-

ній вигляд і відповідне спорядження, а саме: 

- службове посвідчення; 

- службову книжку ; 

- карту маршруту (поста); 

- табельну зброю з двома спорядженими магазинами; 

- радіостанцію; 

- кишеньковий ліхтар; 

- свисток; 

- спеціальні засоби; 

- бланки протоколів про адміністративні правопорушення; 



 

 

- індивідуальний пакет (аптечку). 

Щоденні інструктажі нарядів перед заступанням на службу 

проводяться керівниками органів внутрішніх справ і командним складом 

підрозділу патрульно-постової служби за участю досвідчених оперативних 

працівників. 

Посадова особа, яка готується до проведення інструктажу, зобов’язана 

з’ясувати оперативну обстановку, використовуючи при цьому наявну 

інформацію у чергового, вивчити та оцінити дії нарядів за минулу добу, 

детально ознайомитись з завданнями, порядком і особливостями несення 

служби на кожному маршруті (посту), намітити питання для перевірки знань 

міліціонерів з урахуванням оперативної обстановки, вирішення завдань для 

навчання діям в різних ситуаціях. 

Той хто інструктує зобов’язаний: 

а) впевнитись у готовність о/с до несення служби та вживати заходів 

щодо усунення виявлених недоліків; 

б) перевірити знання патрульними та постовими своїх прав і обов’язків, 

окремих положень нормативних актів, правил застосування зброї та 

спецзасобів, прикмет розшукуваних злочинців і викраденого майна; 

в) оголосити результати несення служби за минулий період, за 

необхідності роз’яснити недоліки та упущення, навести приклади зразкових 

дій патрульних і постових; 

г) роз’яснити оперативну обстановку, поставити перед нарядом 

конкретні завдання на весь період несення служби та визначити порядок їх 

виконання. 

д) запропонувати міліціонерам вирішити декілька завдань при цьому 

розібрати найбільш характерні тактичні прийоми несення служби (ведення 

нагляду, виявлення злочинців за ознаками і т.д.); 

е) нагадати міліціонерам про необхідність дотримання законності, а 

також про чуйне і уважне ставлення до громадян; 

є) роз’яснити порядок зміни нарядів, зв’язку та взаємодії. 

Посадова особа проводить інструктаж, підводить підсумок несення 

служби за минулий період, зачитує накази про заохочення працівників, які 

відзначались, відмічає недоліки та упущення що мали місце пащ час несення 

служби. 

Проведення інструктажу закінчується відданням наказу про 

заступлення нарядів міліції на службу. 

Підведення підсумків роботи по охороні громадського порядку 

проводиться на робочих, оперативних нарадах в міськрайорганах, як правило 

за місяць, квартал, рік. 



 

 

22. ПРИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

ЗАХОДІВ, СИЛИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 

ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ. 

 

Спеціальний комплекс заходів (операція) – це оперативні, режимні, 

бойові та інші заходи органів та установ внутрішніх справ, частин 

внутрішніх військ, узгоджені з командуванням частин та підрозділів 

Національної гвардії, Збройних Сил України, іншими зацікавленими 

міністерствами й відомствами, що здійснюються за єдиним планом та 

спрямовані на розшук і затримання озброєних, інших злочинців, які 

становлять підвищену суспільну небезпеку. 

Спеціальний комплекс заходів здійснюється на основі законодавства 

України, інших нормативних актів, які регламентують роботу 

правоохоронних органів.  

Відповідні заходи, з урахуванням місцевих особливостей, 

розробляються в усіх територіальних, транспортних органах внутрішніх 

справ, установах виконання покарань, частинах та підрозділах внутрішніх 

військ. 

Згідно із завданнями, що вирішуються, передбачено дії під умовними 

найменуваннями «Сирена» та «Грім». 

«Сирена» — вводиться для розшуку та затримання обвинувачених, 

підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також 

озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян. 

«Грім» — вводиться для затримання або знешкодження озброєних 

злочинців, коли встановлено місце їх знаходження. 

Підставами для проведення невідкладних спеціальних заходів є 

достовірні повідомлення про втечу обвинувачених, підсудних, засуджених з-

під варти, від конвою, караулу, а також знаходження чи очікувана поява на 

території, об'єкті, в зоні обслуговування на транспорті озброєного злочинця. 

Рішення про введення в дію того чи іншого етапу комплексних 

заходів, виходячи з характеру отриманої інформації, приймають: 

— на території України або в будь-якому з її регіонів — міністр 

внутрішніх справ України або його заступники; 

— на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя, на транспортних магістралях — начальники відповідних 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ або особи, які їх заміщають; 

— на території міста, району, дільниці транспортної магістралі — 

начальники відповідних міськрайлінорганів внутрішніх справ або особи, які 

їх заміщають. 

Координація дій галузевих служб у ході підготовки та проведення 

комплексу заходів «Сирена» і «Грім» покладається на заступника міністра-

начальника кримінальної міліції, першого заступника (заступника) 

начальника — начальника кримінальної міліції ГУМВС, УМВС, УМВСТ, 

міськрайліноргану внутрішніх справ. 



 

 

Для керівництва комплексом заходів щодо розшуку, затримання 

або знешкодження злочинців МВС України діє згідно з розробленим для 

такого випадку окремим планом, а в ГУМВС, УМВС, УМВСТ 

розгортається оперативний штаб, до складу якого входять: 

— начальник оперативного штабу — перший заступник начальника 

Головного управління (управління) — начальник кримінальної міліції 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 

— заступник начальника оперативного штабу — заступник 

начальника Головного управління (управління) — начальник міліції 

громадської безпеки ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 

— заступник начальника оперативного штабу — командир військової 

частини внутрішніх військ, що залучається до проведення спеціальних дій.
 

Члени штабу: 

— начальник штабу ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 

— начальник управління карного розшуку ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 

— начальник управління охорони громадського порядку ГУМВС, УМВС, 

УМВСТ; 

— начальник управління кримінального пошуку ГУМВС, УМВС; 

— начальник управління кримінального пошуку ГУМВС, УМВС; 

— начальник управління Державної автоінспекції ГУМВС, УМВС; 

— начальник лінійного відділу УМВСТ; 

— начальник ВПО ГУМВС, УМВС; 

— начальник чергової частини ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 

— начальник управління (відділу) виконання покарань ГУМВС, УМВС. 

Члени робочої групи: 

— старший оперуповноважений штабу ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 

— старший оперуповноважений управління КР ГУМВС, УМВС 

УМВСТ
- 

— старший інспектор УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС; 

— старший оперуповноважений УВП (ВВП) ГУМВС, УМВС; 

— начальник оперативного відділення (заступник начальника штабу) 

військової частини. 

У міськрайлінорганах внутрішніх справ розгортається оперативний 

штаб аналогічної функціональної побудови, виходячи з наявних на території 

обслуговування сил та засобів. 

Для проведення оперативних, розшукових та загороджувальних заходів 

при оперативному штабі створюються: оперативна група, група блокування, 

штурмова група, група прикриття, група переговорів, група евакуації, група 

пожежогасіння, група господарчого забезпечення та група резерву. 

Сили та засоби, призначені для проведення дій (операції) по розшуку та 

затриманню озброєних злочинців, об'єднуються у позаштатну оперативно-

військову групу чисельністю до 50 осіб. У разі необхідності і наявних 

можливостей з цією метою можуть створюватися оперативно-військові 

загони чисельністю до 250 осіб. 



 

 

До проведення заходів «Сирена» і «Грім» залучається особовий 

склад з розрахунку до 60 відсотків від наявної чисельності: 

— галузевих служб ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міськрайлінорганів, у 

тому числі спецпідрозділів «Беркут», «Сокіл» тощо; 

— установ виконання покарань, СІЗО та ЛТП (для проведення операцій 

по затриманню озброєних злочинців, які скоїли втечу з установи виконання 

покарань, СІЗО, ЛТП); 

— вищих закладів освіти МВС (для блокування району та забезпечення 

необхідного режиму на його території); 

— підрозділів внутрішніх військ, Державної пожежної охорони МВС; 

— органів внутрішніх справ сусідніх областей (за окремим планом і 

розрахунком).  

У разі ускладнення оперативної обстановки або виникнення 

надзвичайних обставин, розшуку і затримання дезертирів із числа 

військовослужбовців для участі в заходах за окремими планами, 

узгодженими та відпрацьованими з командуванням частин та підрозділів 

Національної гвардії, Прикордонних військ, Збройних Сил України, може 

залучатися їх особовий склад з використанням військових технічних засобів 

та озброєння. 

Громадські формування та актив населення залучаються до проведення 

операції у виключних випадках, за їх добровільною згодою і лише для 

отримання інформації про місце знаходження та пересування розшукуваних 

осіб у зоні блокування. 

Під час проведення спеціальних заходів згідно із Законом України 

«Про міліцію», Правилами застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Українській PCP (затверджені постановою Ради 

Міністрів УРСР від 27.02.91 р. № 49) та іншими нормативними актами 

можуть використовуватися: 

— зброя і бойова техніка, що є на озброєнні органів внутрішніх справ 

та внутрішніх військ МВС; 

— гелікоптери, автотранспорт, плавзасоби та спеціальні автомобілі, що 

обладнані водометами; 

— засоби індивідуального захисту та активної оборони («Черемуха», 

«Терен», «Полум'я», «Зоря», «Ключ», «Імпульс» тощо). 



 

 

23. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ «СИРЕНА» ТА«ГРІМ». 
 

Умови досягнення успіху. 

Позитивні результати спеціальних заходів (операції) 

забезпечуються: 

— стійким централізованим управлінням задіяними силами та засобами 

підтриманням постійної взаємодії між ними; 

— високою оперативністю та боєздатністю сил і засобів органів 

внутрішніх справ; 

— проведенням найбільш ефективних дій, швидким, таємним 

маневром силами та засобами, раптовістю, швидкістю та рішучістю дій; 

— забезпеченням максимально можливої безпеки особового складу і 

громадян, які знаходяться в районі проведення заходів; 

— суворим дотриманням законності. 

 

Висока оперативність та боєздатність досягаються: 

— завчасною розробкою оперативних планів спеціальних заходів 

«Сирена» та «Грім»; 

— належною готовністю сил та засобів, проведенням цільових занять 

та навчанням особового складу підрозділів органів внутрішніх справ. 

Оперативний штаб ГУМВС, УМВС, УМВСТ не рідше одного разу на 

півріччя проводить учбово-тренувальні заняття в умовах, максимально 

наближених до реальної обстановки. Організація проведення учбово-

тренувальних занять покладається на начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, 

міськрайлінорганів внутрішніх справ, командирів військових частин. За 

підсумками занять проводиться розбір з оперативно-керівним складом 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міськрайлінорганів внутрішніх справ із 

запрошенням керівного складу підрозділів та частин внутрішніх військ, 

Національної гвардії, Міністерства оборони України, залучених до таких 

навчань. 

Щоквартально в системі службової підготовки на учбових зборах в 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ проводяться заняття з начальниками 

міськрайлінорганів внутрішніх справ та їх заступниками на тему 

«Організація та здійснення в умовах району спеціальних заходів «Сирена» та 

«Грім». 

Дотримання законності є важливою умовою успіху спеціальних 

заходів, що вживаються, і забезпечується суворим додержанням вимог 

нормативних актів, які регламентують порядок використання сил та засобів 

для проведення спеціальних дій, точним виконанням наказів і розпоряджень, 

високою дисципліною та відповідальністю особового складу, постійним 

контролем за його діями. Особлива увага приділяється забезпеченню 

правомірності застосування вогнепальної зброї, бойової техніки, засобів 

індивідуального захисту й активної оборони, іншої спеціальної техніки. 

Розробка оперативного плану. 



 

 

Оперативний план розробляється з метою завчасної підготовки сил і 

засобів правоохоронних органів для дій по розшуку, затриманню або 

знешкодженню озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену 

суспільну небезпеку. Такі плани розробляються в кожному ГУМВС, УМВС, 

УМВСТ, МРВВС, ЛВВС і охоплюють всю територію обслуговування. 

Оперативний план складається з графічної частини та пояснювальної 

записки. 

Графічна частина розробляється на карті (плані міста, схемі) 

масштабом 1:200 000 (1:100 000, 1:50000), фломастерами (кольоровими 

олівцями) з використанням прийнятих умовних позначок і абревіатур. На 

карту наносяться: 

— кордони адміністративного поділу; 

— дислокація органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих 

закладів освіти, установ МВС України; 

— місцезнаходження інших взаємодіючих органів; 

— дислокація регіональних органів влади;  

— об'єкти, які охороняються; 

— імовірні шляхи руху озброєних та інших особливо небезпечних 

злочинців; 

— зони розшуку; 

— рубежі блокування, заслони, оперативні заслони, місця 

розташування КПП та інших нарядів, у тому числі сусідніх взаємодіючих 

органів внутрішніх справ, внутрішніх військ; 

— можливі райони дій, маршрути висування до них (основні і запасні). 

У пояснювальній записці необхідно висвітлити такі питання: 

— оповіщення та приведення в готовність особового складу; 

— склад та завдання Оперативного штабу; 

— порядок дій посадових осіб Оперативного штабу; 

— порядок створення оперативно-військової групи (її чисельність, 

склад, оснащення необхідним озброєнням та технікою, спеціальними 

засобами); 

— основні завдання груп бойового порядку, що входять до складу 

оперативно-військової групи; 

— зведений розрахунок сил та засобів; 

— організація управління силами та засобами; 

— організація взаємодії і зв'язку; 

— морально-психологічна підготовка особового складу; 

— тилове, матеріально-технічне і медичне забезпечення; 

— заходи безпеки під час проведення операцій; 

— основні завдання створених оперативних груп по розшуку та 

затриманню небезпечних злочинців; 

— порядок застосування зброї, бойової техніки, спеціальних та інших 

засобів; 

— порядок забезпечення особового складу силами і засобами та заходи 

щодо їх підтримання в постійній бойовій готовності. 



 

 

Розроблення плану організується особисто начальником ГУМВС, 

УМВС, УМВСТ, управління в місті, міськрайліноргану внутрішніх справ. 

Для організації роботи щодо планування видається наказ (розпорядження), в 

якому вказуються: склад групи планування та її керівник, місце роботи, 

термін готовності проекту плану і заходи із забезпечення роботи групи. 

Базовим органом ГУМВС, УМВС, УМВСТ, в якому створюється 

оперативно-військова група, призначається міськрайлінорган з достатньою 

чисельністю особового складу, забезпечений засобами зв'язку та 

автотранспортом, на території обслуговування якого розташована частина 

(підрозділ) внутрішніх військ МВС України, Національної гвардії або 

Міністерства оборони України. 

Особовий склад та технічні засоби, яких не вистачає для 

комплектування оперативно-військової групи, можуть надаватися базовому 

органу за рахунок інших міськрайлінорганів внутрішніх справ, розташованих 

у районі розшуку злочинців. 

У розробці оперативного плану беруть участь керівники зацікавлених 

служб ОВС, командири підрозділів внутрішніх військ, Національної гвардії, 

Збройних Сил України, сили та засоби яких залучаються до проведення 

операції. Оперативний план узгоджується з начальниками органів внутрішніх 

справ і командирами підрозділів, що надають сили та засоби для 

комплектування оперативно-військової групи. Оперативний план 

затверджується начальником ГУМВС, УМВС, УМВСТ та погоджується з 

керівником місцевого органу державної влади. 

До оперативного плану додаються: 

— проект рішення начальника ОВС на проведення спеціальних заходів 

(операції); 

— схеми оповіщення особового складу оперативно-військової групи; 

— схема організації зв'язку і управління, таблиця позивних; 

— перелік невідкладних дій керівника операції; 

— інструкція оперативному черговому; 

— обов'язки начальників груп бойового порядку; 

— списки особового складу оперативно-військової групи; 

— журнал бойових дій. 

У розрахунку сил оперативно-військової групи (загону) вказується 

кількість особового складу кожної групи бойового порядку. При цьому 

передбачається створення:  

1 )оперативної групи — чисельністю 5—6 чоловік (для загону — 6—8 

чоловік), яка формується з оперативних працівників карного розшуку, 

підрозділів боротьби з організованою злочинністю та ДАІ. Інші оперативні 

служби та підрозділи органів внутрішніх справ повинні надавати членам 

оперативної групи всю необхідну допомогу. 

Головні завдання оперативної групи — встановлення 

місцезнаходження злочинців, їх чисельності, озброєння, намірів, 

можливостей, зв'язків та мотивів скоєних злочинів; при виявленні місця 

переховування злочинців група вживає заходів до їх тимчасового 



 

 

блокування, для чого залучає сили та засоби місцевих органів внутрішніх 

справ; терміново доповідає інформацію керівнику оперативно-військової 

групи; вживає заходів до вивчення характеристики об'єкта укриття 

розшукуваних осіб, знаходження на об'єкті заручників та встановлення їх 

кількості; заспокоює заручників, схиляє злочинців до відмови від своїх 

намірів, відвертає їх увагу та виграє час до прибуття групи переговорів; 

2 )групи переговорів — складається з 5 осіб: старшого групи, фахівця-

психолога, техніка, двох радників з числа досвідчених працівників міліції. 

Забезпечується гучномовцем, обладнанням для підключення до існуючої 

телефонної мережі, устаткуванням для наведення тимчасового телефонного 

зв'язку із злочинцями, засобами оперативного зв'язку з ОВС для одержання 

необхідної інформації щодо певної особи, психологічного портрету 

злочинця. Схиляє злочинців до відмови від протиправних намірів, звільнення 

заручників, налагоджує з ними психологічний контакт. У разі незгоди 

злочинців припинити опір виграє час для виходу на заплановані рубежі 

інших груп бойового порядку.  

Головні завдання групи: 

— досягти згоди злочинців розпочати переговори; 

— відвести або зменшити загрозу життю заручників; 

— шляхом психологічного впливу на злочинців зламати їх моральний 

опір та схилити до добровільної здачі; 

— виграти час; 

3) групи блокування — чисельністю 10—15 чоловік, (для загону— 

90—130 чоловік), яка формується з працівників органів внутрішніх справ та 

військовослужбовців внутрішніх військ. 

Головні завдання групи блокування — ізолювання району 

проведення спеціальних дій з метою запобігання проникненню сторонніх 

осіб та забезпечення безпеки громадян від можливої стрільби озброєних 

злочинців, протидія спробам злочинців вирватися з району операції, пропуск 

громадян в район спеціальних дій (за наявності серйозних підстав для цього); 

4) штурмової групи — чисельністю до 15 чоловік (для загону — до 30 

чоловік), яка формується з фізично розвинених, хоробрих та найбільш 

професійно підготовлених працівників органів внутрішніх справ. Штурмова 

група складається відповідно до обстановки з однієї або кількох груп 

захоплення. 

Головні завдання цієї групи — затримання злочинців, звільнення за-

ручників та захоплених об'єктів, забезпечення зберігання документів, майна 

до прибуття оперативно-слідчої групи; 

5) групи прикриття — чисельністю 3—5 чоловік (для загону— 5—10 

чоловік), яка формується з оперативних працівників підрозділів карного 

розшуку, ДСБЕЗ та військовослужбовців внутрішніх військ з бойової 

обслуги бронетранспорту. 

Головні завдання групи прикриття — забезпечення вогнем та 

іншими засобами дій штурмової групи (групи захоплення); запобігання 

прориву злочинців, евакуація поранених, убитих членів штурмової групи та 



 

 

громадян, які опинилися на місці події, а також злочинців; виведення 

громадян, які знаходилися на захопленому злочинцями об'єкті; 

6) групи евакуації — формується з числа працівників органів 

внутрішніх справ в залежності від наявних можливостей. 

Головні завдання групи евакуації — евакуація громадян з району, 

який прострілюється злочинцями, надання першої медичної допомоги 

пораненим, евакуація разом з групою господарчого забезпечення поранених 

осіб до лікувальних закладів; 

7) групи пожежогасіння — формується з працівників пожежних частин 

виходячи з необхідності, наявної спеціальної техніки та обладнання. 

Головні завдання групи пожежогасіння — забезпечення пожежної 

безпеки та гасіння пожеж на території заблокованого та сусідніх районів; 

8) групи господарчого забезпечення — чисельністю 2—3 чоловіки (для 

загону— 5—6, чоловік), яка формується з працівників ДАІ, господарчих та 

медичних підрозділів органів внутрішніх справ або медперсоналу цивільних 

установ. 

Головні завдання групи господарчого забезпечення полягають у 

забезпеченні прибуття задіяних сил та засобів у район операції, матеріально-

технічному та медичному забезпеченні всіх груп; 

9) групи резерву — чисельність визначається залежно від спроможності 

задіяних підрозділів виконувати раптово виникаючі завдання. 

У розрахунку засобів оперативно-військової групи (загону) 

визначається кількість зброї, бойової техніки, спеціальних засобів захисту і 

активної оборони, автотранспорту та зв'язку, що залучаються згідно з 

планом. Складаються схеми оповіщення та графіки висування на заплановані 

позиції, які доводяться до всіх органів, підрозділів і частин, що виділяють 

працівників до складу оперативно-військової групи. Оперативний план 

зберігається в черговій частині відповідного ГУМВС, УМВС, УМВСТ. 

Витяги з плану надсилаються начальникам органів (підрозділів, вищих 

закладів освіти та інших закладів системи внутрішніх справ), а також 

командирам частин (підрозділів), з яких залучаються сили та засоби для 

формування оперативно-військової групи (загону). Відповідно до 

оперативного плану організується навчання особового складу оперативно-

військової групи (загону) та розробляються заходи щодо підтримання його 

сил і засобів у постійній бойовій готовності. 

 

Організація оперативно-розшукових заходів при введенні в дію  

операцій «Сирена» та «Грім». 

 

Операція по затриманню озброєного злочинця вводиться в дію за 

рішенням міністра внутрішніх справ, його заступників, начальників ГУМВС, 

УМВС, УМВСТ, міськрайлінорганів або особами, які їх заміщають, у разі 

отримання достовірної інформації про появу на території області, міста, 

району, на транспортній магістралі або встановлення конкретного місця 

знаходження озброєного злочинця, дезертира, осіб, що скоїли втечу з цісць 



 

 

позбавлення волі, та інших осіб, які становлять підвищену суспільну 

небезпеку. 

Керівник операції (начальник органу) віддає попередні 

розпорядження, оцінює реальну обстановку та ставить конкретні завдання 

перед виконавцями. Попередні розпорядження керівник операції віддає, 

використовуючи перелік невідкладних дій, що додається до оперативного 

плану, зокрема: 

Оперативному черговому внутрішніх справ: 

— про оповіщення та збір особового складу оперативно-військової 

групи (загону), підготовку бойової техніки та транспортних засобів; 

— про підготовку до введення в дію операцій «Сирена» та «Грім» або 

їх окремих частин. 

Першому заступнику (заступнику) начальника органу — начальнику 

кримінальної міліції: 

— про отримання додаткових даних про оперативну обстановку в 

районі майбутнього проведення комплексу спеціальних дій; 

— про заходи, які необхідно вжити в районі знаходження озброєних 

злочинців до розгортання оперативно-військової групи (загону); 

— про використання можливостей спец. апарату оперативних 

підрозділів для отримання додаткової інформації про дії злочинців, 

встановлення особи кожного з них та їхніх зв'язків. 

Залежно від реальної оперативної обстановки можуть надаватися також 

інші розпорядження. 

Після надання попередніх розпоряджень керівник операції оцінює 

отриману інформацію за такими основними напрямками: 

1) щодо злочинців: їх чисельність, озброєння, характер дій та 

наміри, місце (район) знаходження; наявність укриття, заручників; вірогідні 

шляхи пересування; 

2) характеристика району операції: чисельність населення та 

сторонніх осіб, характеристика розташованих в районі об'єктів, природні 

особливості місцевості; 

3) наявні сили та засоби оперативно-військової групи (загону) . 

На підставі оцінки отриманої інформації керівник органу 

внутрішніх справ приймає рішення, в якому визначає: 

— який вид спеціальних дій оголошується («Сирена» або «Грім»); 

— задум операції (час її початку, рубежі блокування, порядок їх 

зайняття, початкові позиції і завдання груп бойового порядку); 

— кількість сил і засобів, що залучаються до проведення спеціальних 

дій (повний або скорочений склад оперативно-військової групи,загону); 

— маршрут висування оперативно-військової групи (загону) в район 

майбутніх дій; 

— час виїзду з району зосередження, зайняття рубежів блокування та 

позицій груп бойового порядку. 



 

 

Прийняте рішення заноситься до оперативного плану операції 

(журналу бойових дій) і доповідається вищому керівництву та керівнику 

органу місцевої державної влади. Інформується також відповідний прокурор. 

Завдання оперативно-військовій групі (загону) ставляться в усній 

формі, її члени інформуються про: 

— наявні відомості щодо злочинців та про інші дані, які стосуються 

оперативної обстановки в районі проведення операції; 

— задум спеціальних заходів; 

— маршрут, час та порядок висування в район дій; 

— завдання групам бойового порядку; 

— порядок застосування зброї та спеціальних засобів; 

— заходи безпеки особового складу; 

— місце основного пункту управління групою (загоном).  

Одночасно з постановкою завдань даються вказівки щодо взаємодії 

різних груп. Особлива увага звертається на узгодження мети, місця і часу дій 

щодо блокування району операції, на вжиття всіх можливих заходів з метою 

позбавити злочинців змоги виходу із заблокованої зони. Постановка завдань 

учасникам операції проводиться керівниками оперативних груп під час 

висування до району дій. Особовий склад оперативної та штурмової груп, як 

правило, інструктує керівник операції. Початкові рубежі групи займають, як 

правило, з ходу, а при неможливості цього висуваються на них у пішому 

порядку. Місце розташування пункту управління обирається з урахуванням 

можливості надійного захисту від ураження особового складу та зручності 

спостереження за діями груп бойового порядку. У разі необхідності пункт 

управління розташовується в бронетранспортері. 



 

 

24. УВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

«СИРЕНА» ТА «ГРІМ». 

 

Введення спеціального комплексу заходів «Сирена». 

Спеціальні заходи «Сирена» вводяться в дію при надходженні сигналу 

про появу на території області, міста чи району озброєного злочинця, 

дезертира, осіб, що скоїли втечу з місць позбавлення волі, та інших осіб, які 

становлять підвищену суспільну небезпеку. 

Першочерговим заходом при надходженні інформації про появу 

особливо небезпечних злочинців є блокування району їх можливого 

переховування, яке організовується згідно з попередньо розробленою 

дислокацією для кожного підрозділу органів внутрішніх справ. Блокування 

району, міста, області передбачає перекриття нарядами міліції залізниці, 

шосейних, ґрунтових доріг, водних та інших шляхів вірогідного пересування 

злочинців. У разі необхідності наряди (заслони) посилюються членами групи 

блокування, утворюваної при оперативному штабі ГУМВС, УМВС, УМВСТ, 

або за рахунок останніх утворюються додаткові пости та заслони. 

Для проведення оперативно-розшукових заходів на заблокованій 

території ГУМВС, УМВС, УМВСТ у базовому чи окремому органі 

збираються та розпочинають роботу оперативна група і групи блокування, 

евакуації та господарчого забезпечення. Члени оперативної групи вживають 

усіх можливих заходів до виявлення місцезнаходження злочинців, їх 

кількості, озброєння, намірів, вірогідних шляхів пересування. 

Встановлюються особи кожного з них, їхні зв'язки та мотиви скоєних 

злочинів. При встановленні місця переховування злочинців оперативна група 

вживає заходів щодо їх тимчасового блокування, для чого залучає всі наявні 

сили та засоби. Старший групи терміново доповідає інформацію керівнику 

оперативно-військової групи та вживає заходів до вивчення обстановки в 

місці знаходження розшукуваних осіб, характеристики об'єкта укриття, 

встановлення наявності в злочинців заручників. Якщо злочинці не чекають 

активних дій з боку правоохоронних органів і не готові до активного опору, 

оперативній групі слід скористатися фактором раптовості. З найбільш 

підготовлених членів оперативної групи, групи блокування, працівників 

органу внутрішніх справ, на території якого переховуються злочинці, 

терміново формується штурмова група захоплення та група прикриття. 

Особлива увага звертається на виведення з місця події сторонніх громадян, 

при цьому вживаються всі можливі вимоги конспірації та безпеки особового 

складу і цивільних громадян. Після проведення перегрупування та 

підготовчих заходів раптовими й рішучими діями штурмова група 

нейтралізує опір розшукуваних осіб, обеззброює та затримує їх. Якщо 

злочинцям удалося вчинити активний опір з використанням вогнепальної 

зброї, членам штурмової групи, окрім спеціальних засобів активної оборони 

(«Черемуха», «Терен» та інших), дозволяється в установленому порядку 

використовувати вогнепальну зброю. Після того, як штурмова група 

проникне в укриття, де знаходяться злочинці, група прикриття швидко 



 

 

займає позиції на підступах до нього, вживає заходів до затримання 

злочинців, які намагаються втекти, та підтримує дії штурмової групи. 

Збройний опір злочинців припиняється застосуванням спецзасобів, а в разі 

необхідності — вогнепальної зброї. На всіх затриманих злочинців одразу 

надягають наручники (руки злочинців у наручниках повинні знаходитися в 

положенні «за спину»), проводиться їх особистий обшук і вживаються заходи 

до їх конвоювання до органу внутрішніх справ. Організується охорона місця 

події з метою подальшого його огляду. У разі знаходження на місці події 

сторонніх громадян їх затримують і встановлюють їх особи та причини 

знаходження в районі проведення спеціальних заходів. При виявленні зв'язку 

між затриманими і розшукуваними злочинцями проводиться особистий 

обшук цих затриманих, після чого їх супроводжують до органу внутрішніх 

справ для подальшої перевірки. Оперативні працівники та слідчі діють згідно 

з вимогами КПК, оглядають місце події, виконують інші необхідні слідчі дії 

та оперативні заходи. 

При неможливості раптового затримання злочинців або наявності серед 

них заручників, життю яких може загрожувати небезпека, члени оперативної 

групи спрямовують свої дії на схилення злочинців до відмови від 

протиправних намірів, відвернення їх уваги та дезінформацію, тим самим 

надаючи час для підтягування до місця події групи переговорів, штурмової 

групи, груп прикриття, резерву та інших задіяних в операції сил. 

 

Введення спеціального комплексу заходів «Грім». 

Спеціальні заходи «Грім» уводяться в дію для проведення комплексу 

режимних заходів та бойових дій з метою захоплення (знешкодження) 

озброєних злочинців, якщо встановлено місце їх знаходження. 

У ГУМВС, УМВС, УМВСТ спеціальні дії «Грім» уводяться в тих 

випадках, коли силами оперативно-військових загонів міськрайлінорганів 

внутрішніх справ, у тому числі базових, опір злочинців не припинено і вони 

не затримані. 

Тактичні дії особового складу органів внутрішніх справ у 

нештатних ситуаціях, що виникають при затриманні, особливо 

небезпечних злочинців у ході проведення заходів «Грім», визначаються 

такими основними обставинами: 

— часом проведення операції (удень чи вночі); 

— наявністю часу для уточнення початкових даних та вибору 

технічних прийомів; 

— чи відомо злочинцям про звернення потерпілих від їх протиправних 

дій до міліції; 

— наявністю у місці переховування злочинців заручників, великого 

скупчення людей; 

— місцем проведення операції (місто, селище, поле, ліс, гори тощо); 

— місцем укриття злочинців (багатоквартирний будинок, окрема 

будівля, громадське приміщення, господарська споруда тощо), наявністю 

сховищ, запасних виходів; 



 

 

— повнотою відомостей про злочинців, їх зв'язки, обставини скоєного 

ними злочину, вид та кількість озброєння, набоїв. 

У всіх випадках необхідно: 

— блокувати злочинців; 

— видалити з небезпечної зони громадян; 

— припинити в районі дій пішохідний та транспортний рух; 

— вступити зі злочинцями в переговори для виявлення їх намірів, 

схилення до здачі без опору; 

— приготувати до застосування спецзасоби; 

— мати аптечку, наблизити до місця події на безпечну відстань швидку 

медичну допомогу; 

— пам'ятати про те, що злочинці можуть імітувати здачу з метою 

притуплення пильності. 

У разі, якщо злочинці підготувалися до активних дій з боку органів 

внутрішніх справ, група блокування потай займає найближчі рубежі навколо 

місцезнаходження злочинців, використовуючи для цього наявні будівлі, 

природні та інші укриття. 

Якщо блоковані злочинці вичікують і не ведуть вогню, вживаються 

заходи до схилення їх до здачі без опору, у тому числі використовується 

допомога їхніх близьких, друзів, знайомих або здійснення психологічного 

впливу, створюється враження повного оточення та безнадійності їх 

становища тощо. 

При знаходженні в місці укриття злочинців сторонніх осіб (заручників) 

керівник операції зобов'язаний вжити всіх можливих у цій ситуації заходів до 

їх звільнення й вивезення (евакуації) з місця події. З цією метою зі 

злочинцями ведуться переговори, в першу чергу — про звільнення жінок та 

дітей, евакуацію поранених громадян для надання їм медичної допомоги. 

У деяких випадках в обмін на заручників допускається давати 

злочинцям цінності (гроші, коштовності тощо), медикаменти, одяг, 

продовольчі товари, але категорично забороняється передавати їм зброю, 

набої, інші предмети, які можна використати для активного опору 

працівникам органів внутрішніх справ та нанесення іншої шкоди учасникам 

операції. 

З метою забезпечення безпеки сторонніх осіб (заручників) керівник 

операції має право обмежити використання вогнепальної зброї і спеціальних 

засобів, внести зміни в порядок дій штурмової групи та групи прикриття, 

більш активно й масово використовувати можливості снайперів, службових 

собак, вживати інших необхідних заходів. Для запобігання втратам серед 

громадян, які знаходяться в зоні вогню, організовується термінова евакуація 

мешканців сусідніх будинків, перекриття проїзду автотранспорту, виведення 

з території дій інших громадян. З метою недопущення виникнення пожежі в 

приміщенні (будинку), де знаходяться злочинці, за розпорядженням 

керівника операції припиняється постачання газу, електроенергії. 

Вимикаються мережі телефонного зв'язку, якщо вони не використовуються 

для психічного впливу на злочинців. У разі недосягнення позитивного 



 

 

результату підчас ведення переговорів зі злочинцями штурмова група по 

можливості таємно висувається до входу або до місця, наміченого для 

проникнення в приміщення. З метою забезпечення таємності дій штурмової 

групи вживаються заходи для відвертання уваги злочинців (виконуються їх 

окремі вимоги, передаються медикаменти, одяг тощо). Якщо таємне 

висування штурмової групи неможливе, її учасники наближаються до 

сховища злочинців на бронетранспортерах або використовують наявні 

укриття на місцевості. У всіх випадках висування штурмова група 

прикривається діями, а в разі необхідності — вогнем групи прикриття. Група 

прикриття займає позиції, які дозволяють перекрити всі можливі виходи з 

місця укриття злочинців, відволікає їх увагу на себе, за необхідності 

підтримує дії штурмової групи вогнем, знаходиться в постійній готовності 

частиною своїх сил або всім складом надати допомогу штурмовій групі. 

Якщо вхід до приміщення (укриття), де знаходяться злочинці, закрито або 

забарикадовано, штурмова група пробиває прохід. Він може робитися у 

вікнах, дверях, стелях, стінах, підлозі. Місце для проходу вибирається з 

таким розрахунком, щоб досягти максимального скорочення часу для 

зближення зі злочинцями. Для пробиття проходу використовуються ломи, 

інші наявні засоби, спеціальна техніка та пристрої. У разі, якщо застосування 

згаданих засобів не дає позитивних результатів, можуть використовуватися 

вибухові пристрої направленої дії, ручні протитанкові гранатомети. У всіх 

випадках вживаються заходи, необхідні для забезпечення безпеки учасників 

операції та громадян, які знаходяться на місці події. Після пробиття проходу 

проти злочинців застосовуються спеціальні засоби, старший штурмової 

групи пропонує їм кинути зброю і стати спиною до проходу. Члени 

штурмової групи проникають до приміщення і захоплюють злочинців. При 

продовженні активного опору з боку злочинців група захоплення 

зближається з ними під прикриттям спеціального куленепробивного щита і, 

використовуючи спеціальні засоби («Черемуха», «Терен», «Полум'я», «Зоря» 

тощо), захоплює злочинців. Якщо з яких-небудь причин в існуючих умовах 

неможливо застосувати спецзасоби, для захоплення злочинців можливе 

використання службових собак. У деяких випадках позитивні результати 

можливо досягти завдяки застосуванню спеціальних автомобілів, що 

обладнані водометами. Після захоплення злочинців діє штурмова група у 

встановленому порядку, тобто, після того, як штурмова група проникне в 

укриття, де знаходяться злочинці, група прикриття швидко займає позиції на 

підступах до нього, вживає заходів до затримання злочинців, які намагаються 

втекти, та підтримує дії штурмової групи. Збройний опір злочинців 

припиняється застосуванням спецзасобів, а в разі необхідності — 

вогнепальної зброї. На всіх затриманих злочинців одразу надягають 

наручники (руки злочинців у наручниках повинні знаходитися в положенні 

«за спину»), проводиться їх особистий обшук і вживаються заходи до їх 

конвоювання до органу внутрішніх справ. Організується охорона місця події 

з метою подальшого його огляду. Знищення злочинців, які чинять активний 

збройний опір, є крайньою (надзвичайною) мірою, яка застосовується лише 



 

 

тоді, коли вичерпані й не дали позитивного результату всі інші заходи щодо 

їх затримання. З метою зламу опору злочинців у таких випадках 

використовується вогонь снайперів або спеціальних працівників штурмової 

групи, які повинні намагатися нанести злочинцям пошкодження, що не 

загрожували б їх життю, але позбавили можливості вести активний опір. 

Якщо ж і ця міра не дозволила припинити активні дії злочинців, за командою 

керівника операції відкривається вогонь на їх знищення. Спеціальні дії 

припиняються за командою (сигналом) керівника операції після отримання 

точних, перевірених даних про затримання (знешкодження) злочинців. 

При виникненні в районі операції пожежі вживаються термінові заходи 

щодо її припинення. 



 

 

25. ТАКТИЧНІ ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ТА ЗАХОДИ ПІСЛЯ 

ЗАТРИМАННЯ (ЗНЕШКОДЖЕННЯ) ЗЛОЧИНЦІВ. 

 

Після затримання (знешкодження) злочинців керівник операції 

організує: 

— надання медичної допомоги пораненим; 

— особистий обшук затриманих осіб; 

— огляд місця бойових дій та місця затримання злочинців; 

— підготовку звіту щодо дій груп бойового порядку та результатів 

проведеної операції для доповіді вищому керівництву. 

Особам, які отримали поранення при проведенні спеціальних дій, 

надається невідкладна медична допомога, а за необхідності вживаються 

заходи для їх доставлення до найближчого лікувального закладу. При 

наданні медичної допомоги пораненим злочинцям, а також при 

транспортуванні останніх до медичного закладу і під час їх перебування у 

цьому закладі вживаються заходи щодо запобігання спробам їх втечі або 

нападу на працівників міліції чи службовців медичних закладів. 

Особистий обшук та затримання злочинців, огляд місця події (укриття) 

проводиться відповідно до вимог статей 155, 184, 190 КПК України. 

Протоколи затримання, проведення слідчих дій та оперативних заходів 

складаються і виконуються згідно із законодавством. 

Здійснення спеціальних заходів припиняється посадовою особою, яка 

уводила їх у дію, або вищим начальником чи особою, яка виконує його 

обов'язки. Про це доповідається першому керівнику відповідного органу, а 

також у чергову частину вищого органу внутрішніх справ. 

У кожному випадку уведення в дію планів «Сирена» та «Грім» з метою 

визначення правильності спланованих заходів ретельно аналізуються їх 

кінцеві результати. Для цього керівник оперативно-військової групи (загону) 

забезпечує якісне ведення записів у журналі бойових дій (на початковому 

етапі операції записи ведуть чергові по органу внутрішніх справ, а в 

подальшому журнал передається керівнику оперативного штабу). Дії, які 

випливають з досвіду проведення операцій, і пропозиції щодо коригування 

планів ретельно оцінюються з метою виключення випадковостей і після 

цього заносяться до плану. Про внесені зміни та доповнення негайно 

інформуються органи внутрішніх справ, які зобов'язані внести їх у витяги із 

загального плану. Про результати операції її керівник спочатку негайно 

доповідає старшому начальнику в усній формі, а потім подає докладне 

письмове донесення, в якому вказує: 

— час і джерело отримання інформації про протизаконні дії 

затриманих, місце безпосереднього переховування злочинців;; 

—заходи працівників та керівництва органів внутрішніх справ щодо 

блокування, розшуку та затримання (знешкодження) злочинців; 

— організаційні заходи, спрямовані на проведення комплексу 

спеціальних дій; 

— задіяні сили та засоби в ході операції; 



 

 

— час початку та закінчення спеціальних заходів; 

— особливості тактичних дій органів внутрішніх справ (груп, нарядів, 

окремих працівників); 

— допущені в ході операції помилки та прорахунки, їх негативні 

наслідки; 

— втрати (поранення) серед працівників, які брали участь у 

спеціальних діях, громадян; 

— дані про злочинців (їх кількість, озброєність, характер дій, наявність 

убитих і поранених); 

— список працівників та громадян, які відзначилися при проведенні 

операції. 

До донесення додається схема організації й проведення комплексу 

спеціальних дій. 



 

 

26. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ «ГРІМ» ЗА РІЗНИХ УМОВ. 

 

Особливостями заходів по затриманню злочинців на вулиці, в 

парку, сквері міського населеного пункту, від яких залежить успіх 

операції, є: 

— таємність і конспірація підготовчих дій, маскування задіяних сил та 

засобів; 

— висока рухомість бойових порядків; 

— урахування вуличних ситуацій при розстановці сил і веденні дій; 

— вжиття заходів щодо створення сприятливої обстановки для 

затримання озброєних злочинців. 

Організація та проведення операції залежать від поведінки злочинців, а 

саме від того, чи використовують останні при скоєнні злочину вогнепальну 

зброю. У всіх випадках особлива увага приділяється забезпеченню безпеки 

громадян, які знаходяться в районі (на місці) дій. Якщо озброєні злочинці, 

перебуваючи на вулиці, у парку, сквері, не скоюють тяжкого злочину, 

керівник операції зобов'язаний організувати силами оперативної групи 

зовнішнє спостереження за їх діями, оцінити реальну обстановку й визначити 

район (місце) їх затримання, завчасно розставити і замаскувати працівників 

груп захоплення (штурмової групи) і прикриття, поставити перед ними 

конкретні завдання та організувати взаємодію. Район (місце) можливого 

затримання злочинців вибирається в напрямку їх руху з таким розрахунком, 

щоб групам захоплення та прикриття вистачило часу підготуватися до 

необхідних дій. У районі (місці) майбутніх дій не повинно бути інтенсивного 

руху автотранспорту та пересування пішоходів. Додатково вживаються 

заходи для обмеження допуску громадян в район майбутнього затримання 

злочинців. З цією метою застосовуються переносні огорожі, знаки, які 

забороняють прохід (проїзд), тощо. 

Ці ж самі засоби можна використовувати для штучного спрямування 

руху злочинців. 

 

Особливості дій груп по захопленню озброєних злочинців. 

Штурмова група — у своїх діях використовує прийом засідки. 

Чисельність групи розраховується у співвідношенні три-чотири працівники 

на одного злочинця. Особовий склад групи починає дії за сигналом старшого 

групи, два працівники одночасно повинні захопити руки злочинця та надіти 

на нього наручники, третій працівник робить особистий обшук, вилучає у 

злочинця зброю, четвертий страхує ці дії і знаходиться в готовності для 

переслідування злочинця та використання вогнепальної зброї (за 

необхідності). Одним з тактичних прийомів затримання злочинця на 

безлюдній вулиці є використання закамуфльованого автомобіля (наприклад, 

під автомашину таксі). 

Група прикриття — прибуває та розташовується на місці 

майбутнього затримання злочинців разом зі штурмовою групою. Складається 



 

 

з нарядів по 2-4 працівники кожний, які маскуються і перекривають входи в 

будинки та на подвір'я, а також інші можливі напрямки руху злочинців. 

Надає активну допомогу штурмовій групі під час проведення дій та затримує 

злочинців, які намагаються втекти. Члени групи прикриття безпосередньо 

перед початком захоплення злочинців можуть провести відволікаючі дії 

(звукові та світлові сигнали тощо), які мають відвернути їх увагу. 

Група блокування — вживає заходів до штучного спрямування руху 

злочинців, перешкоджає їм змінити напрямок слідування, перекриває 

(обмежує) рух транспорту та пішоходів. У випадку, якщо злочинці скоюють 

злочини із застосуванням вогнепальної зброї, операція по їх затриманню 

організується після висування оперативної групи до місця події. Керівник 

операції оцінює наявну інформацію щодо оперативної обстановки, приймає 

рішення та ставить конкретні завдання групам бойового порядку. При цьому 

подаються необхідні відомості та ставляться вимоги щодо: 

групі прикриття — рубежів оточення злочинців, способів відвертання 

їх уваги від дій штурмової групи, методів подолання їх активного опору, 

порядку захоплення злочинців, які намагатимуться втекти з місця події; 

штурмовій групі — способів подолання опору і захоплення злочинців; 

групі блокування — рубежів оточення та порядку дій по недопущенню 

(обмеженню) доступу в район заходів сторонніх осіб, виведення із зони дій 

сторонніх громадян, надання допомоги потерпілим. 

Членам оперативної групи роздаються фотографії злочинців (за 

наявності таких фотографій), доводяться їх прикмети. Групі в цілому 

визначається порядок дій. Рубіж оточення вибирається з таким розрахунком, 

щоб обмежити дії злочинців, максимально забезпечити безпеку сторонніх 

громадян. За необхідності для подолання опору затримуваних можливе 

використання службових собак. 

Під час захоплення злочинців, які активно використовують 

вогнепальну зброю, працівники штурмової групи намагаються зблизитися з 

ними з ходу (бажано з різних сторін), для чого використовуються 

бронемашини та бронетранспортери. Працівники долають опір злочинців 

спеціальними засобами та зброєю, не покидаючи броньованого транспорту. 

Після цього група захоплення залишає укриття і затримує злочинців, яких 

обшукують та супроводжують до органу внутрішніх справ. Подальші 

оперативні заходи та слідчі дії на місці захоплення злочинців проводяться 

відповідно до вимог КПК України. 

 

Необхідні заходи для затримання злочинців, які знаходяться в 

приміщенні населеного пункту міського типу: 

— блокування руху на прилеглій території, перекриття місця 

переховування злочинців (підходів, під'їздів, сходів, запасних виходів, 

стаціонарних пожежних драбин, загальних балконів); 

— евакуація громадян за межі прострілюваної місцевості, відведення 

автотранспорту, яким можуть скористатися злочинці; 



 

 

— попередження (по радіо, мегафону, безпосередньо) мешканців 

прилеглих будинків, квартир про небезпеку та їх інструктаж щодо правил 

поведінки; 

— з'ясування особливостей плану приміщення, характеру 

міжкімнатних та міжквартирних перегородок, перекриття стелі (за 

допомогою мешканців, працівників ЖЕКу, шляхом ознайомлення з 

аналогічними квартирами); 

— встановлення спостереження за блокованим об'єктом; 

— з'ясування можливості розміщення снайперів у будинках 

(квартирах), які знаходяться напроти; 

— вивчення варіантів проникнення в блоковане приміщення крізь 

міжквартирні перегородки, стелю, за допомогою стаціонарної пожежної 

драбини та телескопічної вежі, інших технічних засобів. 

Проникнення в приміщення здійснюється тільки у виключних випадках 

і лише за сприятливих умов. Для зламу дверних замків використовуються 

спецзасоби «Ключ», «Імпульс», ломи, монтувалки, сокири тощо. Обов'язково 

враховується наявність ланцюжка, який можна перекусити саперними 

ножицями, обірвати або вирвати з кріплення важким предметом на довгій 

рукоятці. Для забезпечення безпеки членів штурмової групи 

використовується броньований щит. З метою спонукати злочинця піти з 

коридору (передпокою) у глибину приміщення застосовуються спецзасоби 

«Полум'я», «Зоря», «Черемуха» тощо. При цьому слід мати на увазі, що 

спецзасіб «Черемуха» може не вплинути або знизити свій вплив на психічно 

хворих осіб або осіб, що перебувають у нетверезому стані. Перед тим як 

зламати двері, у вечірній або нічний час доцільно вимкнути світло на 

сходовій клітці, що дасть можливість працівникам штурмової групи швидше 

звикнути до темряви. 

У підвалах та на горищах приміщень населеного пункту. Проникати в 

ці приміщення слід тільки в разі крайньої необхідності (у випадках загрози 

життю та здоров'ю громадян чи заручників, відкриття злочинцями стрільби з 

вогнепальної зброї тощо), якщо припинити дії злочинців в інший спосіб не є 

можливим. 

Особливості дій у згаданих приміщеннях: 

— підвищена складність проникнення непомітно для злочинців; 

— незнайома обстановка; 

— обмежений простір; 

— погана видимість або її відсутність. 

Крім здійснення у всіх випадках блокування, перекриття руху, 

евакуації громадян, звернення до злочинців та інших невідкладних дій, 

необхідно: 

— забезпечити групу захоплення належними освітлювальними та 

пошуковими пристроями (пристроями бачення в темряві), засобами 

індивідуального захисту та активної оборони; 

— використовувати механічні драбини або телескопічні вежі для 

проникнення на горище. 



 

 

Для відвертання уваги злочинців від дій штурмової групи, примушення 

їх покинути сховище доцільно використовувати потужний струмінь води та 

подавати піну для заповнення приміщення від спеціально обладнаного 

автомобіля. Після проникнення в темне приміщення слід одразу відійти від 

дверного прорізу та стати в неосвітленому місці. Електричний ліхтарик 

вмикається на короткий проміжок часу й тримається у простягнутій убік 

руці. 

 

Затримання озброєних злочинців у громадських місцях (на 

вокзалах, у закладах громадського харчування, відпочинку тощо). 

Заходи по затриманню злочинців у громадських місцях проводяться лише 

тоді, коли немає іншої можливості для їх затримання або якщо злочинці 

скоюють злочин . саме у цьому місці. У всіх інших випадках доцільно 

встановити за їх діями зовнішнє спостереження та організувати їх захоплення 

в іншому, більш зручному для спеціальних дій місці. Якщо озброєні 

злочинці, які знаходяться в громадському місці, не скоюють злочинних 

дій, керівник операції зобов'язаний: 
— організувати зовнішнє спостереження за їх діями силами 

оперативної групи; 

— оцінити обстановку та визначитися з місцем їх можливого 

затримання та характером можливих дій; 

— поставити конкретні завдання групам бойового порядку та 

організувати їх взаємодію. 

Місце для захоплення злочинців вибирається з урахуванням наявності 

найменшого числа сторонніх осіб (їх відсутності) — туалетні кімнати, вузькі 

провулки, під'їзди тощо. 

Основними вимогами до характеру дій по затриманню злочинців є: 

— раптовість; 

— швидкість; 

— рішучість; 

— гарантія роззброєння; 

— максимальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників та 

громадян. 

При постановці завдань групам бойового порядку керівник 

операції визначає: 

штурмовій групі —розміщення та маскування в місці дій, прийоми 

затримання, порядок взаємодії, сигнал про початок захоплення злочинців; 

групі прикриття — розстановку, порядок надання допомоги 

штурмовій групі та дії на випадок спроб втечі з боку злочинців;  

групі блокування — місця розташування заслонів, заходи щодо 

виведення із зони та недопущення туди сторонніх осіб. 

У разі скоєння озброєними злочинцями злочинних дій операція по їх 

затриманню (знешкодженню) організується відповідно до уведення 

спеціального комплексу заходів «Грім». 



 

 

За необхідності особовий склад штурмової групи та групи прикриття 

надає першу медичну допомогу громадянам, які потерпіли в ході затримання 

злочинців. 

Затримання озброєних злочинців на місцевості (у лісі, полі, горах). 
Якщо озброєні злочинці знаходяться в укритті (у будинку, землянці тощо), 

місце розташування якого встановлено, дії військової групи (загону) 

організуються відповідним чином, а саме уведенням операції «Сирена», 

«Грім» та виконуються дії та заходи, які передбачені після затримання 

злочинців. 

У разі, якщо озброєні злочинці знаходяться на відкритій місцевості і 

місце їх перебування встановлено, доцільно групами блокування та 

прикриття з ходу швидко та по можливості таємно оточити їх щільним 

кільцем. Водночас із цим штурмова група на бронетранспортері або в пішому 

порядку з використанням умов місцевості наближається до злочинців та 

придушує їх дії спеціальними засобами активної оборони. Після цього 

старший групи пропонує злочинцям скласти зброю і здатися. Для затримання 

злочинців, які виказують намір втекти, застосовуються прийоми 

рукопашного бою. Для захвату злочинців можливе використання службових 

собак. Якщо злочинцям вдалося вчинити активний опір із застосуванням 

вогнепальної зброї, для їх знешкодження допускається використання в 

установленому порядку зброї. При цьому забороняється вести вогонь на шум 

та по невиразно розпізнаваних цілях. 

У разі, якщо конкретне місце знаходження злочинців невідоме, згідно з 

планом «Сирена» організовуються заходи щодо їх розшуку. Для розшуку 

злочинців на відкритій місцевості, спостереження за їх діями та орієнтування 

штурмової групи доцільно використовувати вертоліт. 

 

Спеціальні дії щодо затримання озброєних злочинців, які 

використовують автотранспортні засоби. З метою пошуку злочинців 

насамперед використовуються пости ДАІ, спеціальні наряди, які 

направляються за маршрутами можливого проїзду злочинців, патрульно-

санітарні вертольоти ДАІ. У всіх випадках організується отримання 

інформації від населення. Затримання злочинців може бути проведене як у 

населеному пункті, так і за його межами. 

У разі затримання злочинців за межами населеного пункту керівник 

операції повинен оцінити час, можливий напрямок та швидкість їх руху, з 

урахуванням необхідного строку для проведення оперативними групами 

підготовчих заходів вибрати місце (рубіж) блокування та прийняти 

рішення, в якому зазначаються: 

— район проведення операції та рубіж блокування, час його зайняття, 

побудова бойового порядку, чисельність та оснащення оперативних груп, 

способи їх дій; 

— порядок використання зброї, спецзасобів («їжак», «Черемуха» 

тощо), бойової техніки; заходи безпеки, організація управління силами й 

засобами та зв'язку.  



 

 

Після встановлення злочинців і напрямку їх руху вживаються заходи 

щодо оптимізації майбутнього району операції. З цією метою допускається 

використання тимчасових дорожніх знаків, які забороняють проїзд або 

обмежують швидкість, виставлення на шляху руху злочинців заслонів з 

працівників ДАІ. Блокування району операції, як правило, організується в 

місцях можливого проїзду автотранспорту. У першу чергу перекриваються 

напрямки вірогідного руху злочинців. При виборі рубежу блокування 

керівник операції з метою пошуку найбільш сприятливих умов для 

розміщення, маскування та дій оперативних груп ретельно оцінює 

особливості місцевості. 

Доцільно вибирати місце рубежу на узліссі, поблизу кущів тощо, тобто 

в таких місцях, які злочинцям неможливо обминути під час руху, а отже є 

можливість замаскувати сили та техніку. 

Бойовий порядок сил та засобів при затриманні злочинців, які 

використовують автотранспортні засоби, складається із заслонів, постів 

спостереження та резерву. За необхідності створюється група 

переслідування. 

Заслон призначається для затримання озброєних злочинців та 

складається з групи зупинення транспортного засобу (2—3 працівники, які 

забезпечені пристроєм «їжак» і радіостанцією), групи оточення (3 

працівники), груп захоплення .та спостереження (до 10 чоловік). Йому 

можуть надаватися автотранспорт та бойові машини. 

Група зупинення транспортного засобу після виконання свого 

основного завдання використовується для оточення та переслідування 

злочинців. 

Пости спостереження здійснюють розшук злочинців, спостереження за 

їх рухом і терміново передають отриману інформацію керівнику операції. 

Резерв створюється для вирішення завдань, Що виникли раптово, і 

складається з 1—2 заслонів та 1—2 постів спостереження.
 

Група переслідування створюється у разі необхідності переслідування і 

затримання злочинців і має складатися з кількості працівників, достатньої 

для самостійного виконання оперативних завдань. 

Заслони виставляються в місцях, зручних для маскування та дій по 

затриманню злочинців. Доцільно їх розміщувати на дільницях шляху, де 

відсутній зустрічний рух. Група захоплення розміщується біля місця 

застосування пристрою «їжак», на відстані 200—300 метрів від неї 

виставляється пост спостереження із засобами радіозв'язку та другим 

комплектом пристрою «їжак». 

При розміщенні групи оточення вживаються засоби маскування від 

спостереження та можливого вогню з боку злочинців. 

Дії по затриманню починаються з повідомлення поста спостереження 

про появу злочинців. За командою старшого заслону розгортається засіб 

«їжак», силами групи оточення вживаються заходи до затримки стороннього 

автотранспорту на під'їзді до місця спеціальних заходів. Після проїзду 

злочинців повз поста спостереження його працівники також розгортають 



 

 

пристрій «їжак» та вживають заходів, спрямованих на блокування проїзду до 

зони дій стороннього автотранспорту. 

У разі, якщо злочинці зупинили овій автотранспорт перед пристроєм 

«їжак», начальник заслону, використовуючи засоби підсилення мови, 

пропонує їм скласти зброю, вийти з автомашини та здатися. Коли злочинці 

переїхали через пристрій «їжак», група захоплення швидко висувається до 

місця зупинки їх автотранспорту, після чого злочинцям пропонується 

скласти зброю і здатися. Група оточення знаходиться в постійній готовності 

надати групі захоплення допомогу в затриманні злочинців. 

Якщо злочинці підкорилися вимогам групи захоплення і склали зброю, 

їм пропонується вийти з автотранспорту, відійти від нього на 5 метрів, лягти 

на землю та тримати руки на голові. Всі дії злочинців постійно 

контролюються. Після цього працівники групи захоплення перевіряють 

наявність в автомашині злочинців, що сховалися, підривних пристроїв, інших 

небезпечних предметів, зближаються зі злочинцями, надівають на них 

наручники і здійснюють особистий обшук, вилучаючи зброю, набої, колючі, 

ріжучі предмети тощо. Після затримання злочинців проводиться огляд місця 

події та транспортного засобу, складається детальна схема дій злочинців та 

працівників заслону. Злочинці та їх транспорт супроводжуються до 

найближчого органу внутрішніх справ. 

Якщо злочинці не виконують вимог групи захоплення, її працівники, 

застосовуючи засоби активної оборони («Черемуха» та інші), вживають 

заходи щодо їх захоплення. Якщо ж злочинці чинять активний збройний 

опір, їх знешкоджують із застосуванням вогнепальної зброї. 

У разі, якщо злочинці скоїли втечу з місця затримання, начальник 

заслону частиною своїх сил організує їх переслідування, а другу частину 

працівників на автомашинах терміново висуває на перекриття найбільш 

імовірних напрямків руху злочинців. У цій ситуації необхідно обов'язково 

визначитися з сигналами взаємного впізнання та передачі інформації. У ході 

переслідування злочинців, якщо немає іншої можливості їх зупинити, 

використовується снайперський вогонь по колесах автотранспорту. 

Операція по затриманню озброєних злочинців на автотранспорті в 

населеному пункті проводиться лише в тих випадках, якщо вони 

скоюють чи мають намір скоїти злочини або не збираються покидати 

межі населеного пункту. У всіх інших випадках організується 

переслідування злочинців до виїзду за межу населеного пункту, де й 

проводиться їх затримання. 

Приймаючи рішення про затримання злочинців на території населеного 

пункту, керівник операції оцінює характер їх дій, стан та можливі зміни у 

вуличній ситуації, вибирає місце, де буде проводитися затримання. Головною 

умовою при цьому є безпека громадян та працівників правоохоронних 

органів. 

Керівник операції визначає: 

— заходи по затриманню злочинців в обраному місці, рубіж 

блокування та час його зайняття; 



 

 

— побудову бойового порядку і місця розташування груп і нарядів — 

їх чисельність, озброєння та оснащеність, способи дій; 

— порядок застосування зброї, спецзасобів, бойової техніки; 

— заходи безпеки, організацію управління та зв'язку. 

Перед початком дій у визначеному місці вживаються заходи щодо 

виведення з нього (обмеження доступу) сторонніх осіб та автотранспорту, 

розміщення та маскування групи захоплення, вимушеного спрямування 

автомашини зі злочинцями в напрямку обраного місця. 

Місце затримання блокується, для чого використовуються світлофори, 

переносні знаки про заборону проїзду, наряди ДАІ. Група прикриття 

розташовується таким чином, щоб одночасно перекрити напрямок руху 

злочинців та їх можливий відступ у зворотному напрямку. У найближчих 

будинках розташовується резервна група, яку використовують для вирішення 

завдань, які виникають раптово. 

При появі злочинців у місці затримання вмикається червоне світло 

світлофору, їхня автомашина блокується спереду та ззаду, після чого 

проводиться затримання. 

 

Затримання озброєних злочинців у вагоні потягу (на судні). 
Затриманню озброєних злочинців у вагоні потягу (на судні) може передувати 

пошук місця їх знаходження, встановлення інших умов обстановки. Згаданий 

пошук повинен проводитися таємно, з використанням засобів маскування 

(зокрема, під виглядом працівників бригади потягу). За встановленими 

злочинцями організується спостереження, про результати якого постійно 

інформується керівник операції. Керівник операції оцінює обстановку, а 

саме: кількість злочинців, їх озброєння, можливість використання зброї з їх 

боку, розміщення та можливість чинити активний опір, відомості щодо 

пасажирів (їх кількість, жінки, діти тощо), вивчає план-схему вагону, судна 

та іншу інформацію, необхідну для організації затримання злочинців. Після 

цього він визначає: місце і час затримання, побудову бойового порядку, 

спосіб дій груп та нарядів, порядок застосування зброї та спецзасобів. 

Затримання може проводитися в купе, коридорі, тамбурі, каюті тощо. 

Найбільш сприятливим часом доби для проведення спеціальних дій є ніч 

(фактор раптовості, відсутність сторонніх осіб). Коли достовірно відомо, що 

злочинці не мають намірів скоїти злочин у потязі (на судні) та знаходяться 

серед значного числа людей, доцільно проводити затримання після того, як 

вони вийдуть з потягу (судна). А до цього часу за злочинцями забезпечується 

постійне спостереження. Для затримання злочинців у потягу (на судні) 

створюється група захоплення, група прикриття та резерв. 

Дії щодо затримання озброєних злочинців залежать від умов 

обстановки. 

Якщо злочинець знаходиться в купе (каюті) один, то спочатку 

працівники групи прикриття виводять з місця майбутніх дій пасажирів 

сусідніх купе (кают), після чого група захоплення затримує і обеззброює 

злочинця. Якщо в купе знаходиться декілька злочинців або їдуть сторонні 



 

 

пасажири, затримання доцільно проводити в коридорі, у тамбурі або в купе 

(у каюті), спеціально наданим бригадою потягу (судна). З цією метою 

працівник групи захоплення під виглядом працівника бригади потягу, 

мотивуючи вигаданою причиною, викликає злочинців з купе, після чого 

проводиться їх затримання. У ході затримання важливо двом працівникам 

швидко (одночасно) захопити руки злочинця, а третьому провести його 

особистий обшук. Якщо злочинці не бажають виходити з купе (каюти), 

затримання проводиться із застосуванням спецзасобів, після чого затриманих 

ретельно обшукують, вилучають у них зброю, інші речі та роблять огляд 

купе (каюти). Затриманню у вагоні потягу може передувати відчеплення 

вагону зі злочинцями від потягу та переміщення його у віддалене від 

станційних споруд і небезпечне для сторонніх осіб місце. 

Затримані злочинці в наручниках супроводжуються в окремому купе 

(каюті) до станції (пристані), на якій знаходиться орган внутрішніх справ. У 

разі, якщо злочинцю вдалося вистрибнути з потягу під час руху, керівник 

операції зупиняє цей потяг стоп-краном і силами груп захоплення та 

прикриття організує переслідування злочинця. При першій нагоді керівник 

операції повідомляє про втечу злочинця начальника територіального органу 

внутрішніх справ (на транспорті) та встановлює з ним взаємодію щодо 

розшуку втікача. Якщо злочинець стрибнув з борту судна, судно зупиняють і 

за допомогою катера (човна) наздоганяють втікача та затримують. 

Застосовувати при цьому зброю забороняється. За необхідності в місцях 

можливого виходу втікача на берег виставляються заслони. 

 

Затримання озброєних злочинців у нічний час. Таке затримання 

проводиться тільки тоді, коли дії злочинців становлять реальну небезпеку 

для життя та здоров'я громадян, а зволікання з активними діями може мати 

тяжкі наслідки. 

Для забезпечення ефективного блокування (оточення) 

місцезнаходження злочинців проводять такі заходи: 

— рубіж блокування вибирається таким чином, щоб забезпечити 

найкращі умови маскування, спостереження та ведення вогню. При цьому 

враховується, що спостереження і вогонь у нічний час краще вести знизу 

догори; 

— з метою забезпечення максимальної щільності сил та засобів у групу 

блокування включають працівників усіх інших груп, за винятком штурмової.  

Кожній групі надають: 

— конкретну ділянку рубежу, де її керівник організує 

спостереження та систему вогню, порядок дій у разі прориву злочинців; 

— вживаються заходи до освітлення місця знаходження злочинців; 

— організується система спостереження та прослуховування; під час 

спостереження використовуються прилади нічного бачення; 

— на підступах до зони оточення організується патрулювання, щоб 

запобігти потраплянню в район дій сторонніх осіб; 



 

 

— взаємне впізнання працівників різних груп досягається шляхом 

введення перепусток, паролів, розпізнавальних знаків тощо. 

На напрямках можливого прориву злочинців розставляються 

працівники резервної групи. Під час облоги проводяться заходи 

психологічного впливу на злочинців. Злочинці, які намагаються вирватися з 

кільця, максимально освітлюються, зупиняються спецзасобами активної 

оборони, а за необхідності — ще й вогнем. Штурмова група в засобах 

особистого захисту висувається на рубіж і затримує злочинців. Після початку 

дій штурмової групи вогонь по злочинцях припиняється. Якщо злочинці 

висловили намір здатися, керівник операції пропонує їм вийти з укриття на 

освітлене місце, кинути зброю та повернутися спиною до штурмової групи; її 

працівники вилучають зброю, проводять особистий обшук злочинців та 

затримують їх. У разі, якщо злочинці в нічний час не чекають появи 

працівників міліції і не готові чинити активний опір, слід максимально 

використати дану ситуацію. Групи бойового порядку, суворо дотримуючись 

вимог маскування (особливо звукових та світлових), займають початкові 

рубежі, а. штурмова група висувається безпосередньо в місце знаходження 

злочинців. Після цього вмикають освітлення, яким злочинців осліплюють та 

сковують їх дії. Водночас починає діяти штурмова група. У разі необхідності 

пробиття проходів у створених чи природних загородженнях їх роблять 

шляхом підриву вибухових зарядів, починаючи ці дії одночасно із вмиканням 

світла. Для психологічного впливу на злочинців можна використовувати 

вибухи спеціальних гранат. Група прикриття вживає відволікаючих заходів, 

її снайпери повинні бути готовими до відкриття вогню по злочинцях, які 

чинять активний опір або намагаються втекти із застосуванням зброї. 

Головними умовами таких заходів є швидкість, рішучість і 

узгодженість усіх дій. Весь особовий склад, який бере участь в операції, 

повинен мати чіткі розпізнавальні знаки. Якщо злочинці очікують напад і 

готові до активної оборони, групи бойового порядку, з урахуванням вимог 

маскування, висуваються на визначені рубежі, організується система 

освітлення місця схову злочинців. Група прикриття починає відволікаючі дії, 

використовуючи психічний вплив на оточених. Штурмова група, 

застосовуючи психологічні засоби (спеціальні гранати), швидко зближується 

зі злочинцями і захоплює їх. Після закінчення дій по захопленню 

проводиться огляд місця події з метою розшуку злочинців, які сховалися, 

вилучення зброї, набоїв та інших предметів. Забезпечується охорона місця 

укриття злочинців. На світанку проводиться його повторний огляд згідно з 

вимогами КПК. 

У своїй доповіді начальнику органу керівник операції разом з іншими 

питаннями докладно викладає особливості організації роботи по затриманню 

злочинців у нічний час. 



 

 

27. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЮ ВТРАТ ОСОБОВОГО 

СКЛАДУ ТА НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЗАТРИМАННІ ЗЛОЧИНЦІВ У 

ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ. 
 

При проведенні кожної спеціальної операції передбачаються заходи 

щодо забезпечення безпеки особового складу органів внутрішніх справ та 

інших задіяних сил, а також місцевого населення від посягань озброєних 

злочинців і дії застосовуваних в операціях спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї. 

Безпека особового складу забезпечується: 

— високим рівнем професійної підготовки; 

— ретельною підготовкою до проведення операцій; 

— засобами особистого захисту; 

— дотриманням вимог відповідних законів, відомчих наказів, вказівок, 

інструкцій, настанов щодо застосування конкретної ділянки рубежу, де її 

керівник організує спостереження та систему вогню, порядок дій у разі 

прориву злочинців; 

— вживаються заходи до освітлення місця знаходження злочинців; 

— організується система спостереження та прослуховування; 

— під час спостереження використовуються прилади нічного бачення; 

— на підступах до зони оточення організується патрулювання, щоб 

запобігти потраплянню в район дій сторонніх осіб; 

— взаємне впізнання працівників різних груп досягається шляхом 

введення перепусток, паролів, розпізнавальних знаків тощо. 

На напрямках можливого прориву злочинців розставляються 

працівники резервної групи. 

Під час облоги проводяться заходи психологічного впливу на 

злочинців. Злочинці, які намагаються вирватися з кільця, максимально 

освітлюються, зупиняються спецзасобами активної оборони, а за 

необхідності — ще й вогнем. Штурмова група в засобах особистого захисту 

висувається на рубіж і затримує злочинців. Після початку дій штурмової 

групи вогонь по злочинцях припиняється. Якщо злочинці висловили намір 

здатися, керівник операції пропонує їм вийти з укриття на освітлене місце, 

кинути зброю та повернутися спиною до штурмової групи; її працівники 

вилучають зброю, проводять особистий обшук злочинців та затримують їх. У 

разі, якщо злочинці в нічний час не чекають появи працівників міліції і не 

готові чинити активний опір, слід максимально використати дану ситуацію. 

Групи бойового порядку, суворо дотримуючись вимог маскування (особливо 

звукових та світлових), займають початкові рубежі, а. штурмова група 

висувається безпосередньо в місце знаходження злочинців. Після цього 

вмикають освітлення, яким злочинців осліплюють та сковують їх дії. 

Водночас починає діяти штурмова група. У разі необхідності пробиття 

проходів у створених чи природних загородженнях їх роблять шляхом 

підриву вибухових зарядів, починаючи ці дії одночасно із вмиканням світла. 

Для психологічного впливу на злочинців можна використовувати вибухи 



 

 

спеціальних гранат. Група прикриття вживає відволікаючих заходів, її 

снайпери повинні бути готовими до відкриття вогню по злочинцях, які 

чинять активний опір або намагаються втекти із застосуванням зброї. 

Головними умовами таких заходів є швидкість, рішучість і узгодженість усіх 

дій. Весь особовий склад, який бере участь в операції, повинен мати чіткі 

розпізнавальні знаки. Якщо злочинці очікують напад і готові до активної 

оборони, групи бойового порядку, з урахуванням вимог маскування, 

висуваються на визначені рубежі, організується система освітлення місця 

схову злочинців. Група прикриття починає відволікаючі дії, використовуючи 

психічний вплив на оточених. Штурмова група, застосовуючи психологічні 

засоби (спеціальні гранати), швидко зближується зі злочинцями і захоплює 

їх. Після закінчення дій по захопленню проводиться огляд місця події з 

метою розшуку злочинців, які сховалися, вилучення зброї, набоїв та інших 

предметів. Забезпечується охорона місця укриття злочинців. На світанку 

проводиться його повторний огляд згідно з вимогами КПК. У своїй доповіді 

начальнику органу керівник операції разом з іншими питаннями докладно 

викладає особливості організації роботи по затриманню злочинців у нічний 

час. 



 

 

28. ЗАХОДИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ВИПАДКІВ ЗАГИБЕЛІ 

І ПОРАНЕННЯ ОСОБОВОГО-СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ ТА ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ЗАДІЯНИХ В  ПРОВЕДЕННІ 

ОПЕРАЦІЇ. 

 

При проведенні кожної спеціальної операції передбачаються заходи 

щодо забезпечення безпеки особового складу органів внутрішніх справ та 

інших задіяних сил, а також місцевого населення від посягань озброєних 

злочинців і дії застосовуваних в операціях спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї. 

Безпека особового складу забезпечується: 

— високим рівнем професійної підготовки; 

— ретельною підготовкою до проведення операцій; 

— засобами особистого захисту; 

— дотриманням вимог відповідних законів, відомчих наказів, вказівок, 

інструкцій, настанов щодо застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів та зброї, поводження з вогнепальною зброєю, дій 

працівників у екстремальних умовах тощо; 

— умілим застосуванням відповідних тактичних прийомів проведення 

бойових дій в операції. 

До засобів особистого захисту належать: шоломи та захисні каски, 

бронежилети і броньовані щити. Порядок їх використання визначається 

керівником спеціальної операції відповідно до конкретних умов її 

проведення. Кожний учасник операції зобов'язаний оцінити свою особисту 

професійну, фізичну та психологічну готовність до дій в операції в кожний 

конкретний момент, а також перевірити справність отриманого озброєння, 

спецзасобів, засобів особистого захисту, зв'язку і доповісти про готовність 

або виявлені недоліки керівникові (старшому) групи (наряду). Кожного 

конкретного учасника спеціальної операції, його озброєння та спорядження, 

виділені групі спеціальні засоби перевіряють під час особистих доповідей 

підлеглих та шляхом вибіркових безпосередніх перевірок (контрольних 

запитань, увідних та огляду засобів) керівники (старші) груп (нарядів), які 

доповідають про результати перевірки керівникові операції. 

Безпека населення при проведенні спеціальних операцій 

забезпечується шляхом: 

— оповіщення населення про подію, що сталася, з попередженням про 

її можливі наслідки і зазначенням небезпечних зон, які закриті для руху; 

— своєчасної евакуації населення з небезпечних зон; 

— оточення і блокування небезпечних ділянок місцевості при 

проведенні бойових дій. Конкретні заходи щодо забезпечення безпеки 

населення визначаються керівником операції, виходячи з характеру, 

масштабів та умов її проведення. У випадках, коли необхідне застосування 

спеціальних засобів, працівники органів внутрішніх справ та 

військовослужбовці внутрішніх військ зобов'язані виявляти обачність, діяти, 

виходячи з обстановки, яка склалася, мети, яку треба досягнути, зводячи до 



 

 

мінімуму загрозу життю і здоров'ю людей та можливість заподіяння їм 

матеріальних збитків. До проведення операції в обов'язковому порядку 

залучаються працівники медичної служби системи органів внутрішніх справ 

або спеціально виділені і відповідно підготовлені працівники органів 

внутрішніх справ. У разі необхідності керівник операції може звернутися до 

органів державної влади з клопотанням про залучення до участі в операції 

працівників Інших установ охорони здоров'я. З метою поліпшення 

професійної підготовки та уникнення нещасних випадків і втрат особового 

складу під час здійснення заходів, передбачених планами операцій «Сирна» і 

«Грім», керівництвом ГУМВС, УМВС, УМВСТ на базі учбових підрозділів 

ГУМВС, УМВС, підрозділів «Беркут», І «СОКІЛ», УБОЗ організуються 

щомісячні (за окремим графіком) практичні тренування з групами бойового 

порядку, і перш за все зі штурмовою групою. Під час тренувань 

відпрацьовуються навички поводження зі зброєю, технікою, спецзасобами, 

прийоми рукопашного бою в ситуаціях, максимально наближених до 

реальних. 



 

 

29. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОЗБРОЄННІ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. 

 

Правова основа застосування спеціальних засобів. 

Правовою основою застосування спеціальних засобів є Закон України 

"Про міліцію", постанова Верховної Ради УРСР від 29 листопада 1990 р "Про 

невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці". 

Правила застосування спеціальних засобів регламентовані постановою Ради 

Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р № 49 "Про затвердження Правил 

застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в 

Українській РСР", постановою Кабінету Міністрів України № 829 від 4.08.97 

"Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні". 

 Спеціальні засоби активної оборони видаються особовому складу 

тільки після складання заліків по матеріальної частині, правилам 

застосування і мірам безпеки при поводженні зі спецзасобами. 

Найбільш підготовлені співробітники, після складання додаткових 

іспитів та одержання відповідних посвідчень, допускаються до застосування 

засобів забезпечення спеціальних операцій.  

Персональна відповідальність за організацію роботи щодо 

забезпечення законного застосування спеціальних засобів активної оборони 

покладається на начальників міськрайорганів, а засобів забезпечення 

спеціальних операцій – на начальника УВС області. 

Застосування спеціальних засобів (ст.14 Закону "Про міліцію"): 

 для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу їх життю або здоров’ю; 

 для припинення масових безпорядків і групових порушень 

громадського порядку; 

 для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і 

транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі 

захоплення; 

 для затримання і доставки в міліцію або інше службове 

приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і 

тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо 

зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції, або якщо є підстави 

вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або 

собі; 

 для припинення масового захоплення землі та інших дій, що 

можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які 

паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів, 

посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; 

 для припинення опору працівникам міліції та іншим особам, які 

виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського 

порядку і боротьбі із злочинністю; 



 

 

 для звільнення заручників. 

Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності відбиття 

раптового нападу на працівника міліції та звільнення заручників, має 

передувати попередження про намір їх здійснення. Попередження може бути 

зроблено голосом, а при значній відстані або звернення до великої групи 

людей – через гучномовні установки, підсилювачі мови, і в кожному випадку 

бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, та 

українською і російською мовами не менше як 2 рази з наданням часу, 

достатнього для припинення правопорушення. 

Забороняється застосування спецзасобів: 

 до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 

вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх, крім випадків вчинення 

ними групового нападу, що реально загрожує життю і здоров’ю людей, 

працівників міліції, або збройного опору; 

 у приміщеннях і на земельних ділянках, які закріплено за 

дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних 

держав, за винятком випадків, коли від голови дипломатичного або голови 

іншого відповідного представництва надійде прохання застосувати вказані 

засоби проти правопорушників; 

 у приміщеннях або на виробництвах, пов’язаних з вибухових та 

легкозаймистих речовин, у дитячих та лікувальних закладах. 

Рішення про застосування спеціальних засобів приймає службова 

особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, або керівник 

конкретної операції. Працівники міліції, які діють індивідуально, приймають 

такі рішення самостійно. Про застосування спеціальних засобів вони у 

письмовій формі доповідають безпосередньому начальнику із зазначенням: 

коли, де, проти кого, за яких обставин застосувалися спеціальні засоби та 

наслідків їх застосування. 

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування 

спеціальних засобів, працівник міліції зобов’язаний негайно і письмово 

повідомити безпосередньому начальникові для сповіщення прокуророві. 

У кожному випадку застосування спеціальних засобів працівники 

міліції зобов’язані в найкоротші строки забезпечити подання потерпілим 

необхідної допомоги, повідомляючи лікарям і медичним закладам, який засіб 

застосовано в кожному конкретному випадку. 

Після застосування спеціальних засобів провадиться огляд приміщень і 

місцевості з метою виявлення потерпілих, можливих вогнищ, пошкодження 

об’єктів життєзабезпечення, а також збору спеціальних засобів, що не 

спрацювали, а при необхідності – дегазація. 



 

 

Перелік спеціальних засобів. 

Спеціальними засобами, що застосовуються при охороні громадського 

порядку є: 

Засоби індивідуального захисту:  

 шоломи (стальні армійські, "Сфера", шолом захисний 

пластмасовий); 

 бронежилети; 

 протиударні та броньові щити; 

Засоби активної оборони:  

 гумові кийки; 

 наручники; 

 електрошокові пристрої; 

 патрони і пристрої  для  їх  вітчизняного  виробництва, споряджені 

гумовими чи аналогічними за своїми  властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії; 

 ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами 

("Черемуха–1, 4, 6, 7, 10, 12", "Сирень–1,2,3"); 

 балончики, патрони, гранати та інші спецзасоби з препаратами 

сльозоточивої та дратівної дії на основі природних капсаїциноїдів, морфоліду 

пералгонової кислоти (МПК), ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і 

речовини АЛГОГЕН"; 

 

Засоби забезпечення спеціальних операцій:  

 ранцеві апарати "Облако"; 

 світлошумова граната "Заря" та світлошумовий пристрій "Пламя"; 

 патрони з гумовою кулею "Волна-Р"; 

 водомети; 

 бронемашини та інші транспортні засоби; 

 пристрої для примусової зупинки автотранспорту "Еж-М"; 

 малогабаритні підривні пристрої "Ключ", "Імпульс". 

 

Засоби індивідуального бронезахисту 
Використання засобів індивідуального бронезахисту (ЗІБ) в 

підрозділах ОВС дозволяє значно зменшити можливі втрати особового 

складу, а також підвищити його психологічну стійкість при діях в 

екстремальних умовах. 

Засоби індивідуального бронезахисту поділяються на:  

– спеціальний клас захисту; 

– 1 клас захисту; 

– 1А клас захисту; 

– 2 клас захисту; 

– 2А клас захисту; 



 

 

– 3 клас захисту; 

– 4 клас захисту; 

– 5 клас захисту. 

 

Спеціальний клас захисту 

До спеціального класу відносяться жорсткі захисні елементи, які 

виготовлені з пластмас чи алюмінієвого сплаву і призначені для захисту від 

ударів холодною зброєю (ножами, заточеннями) і предметами, що можуть 

використовуватися правопорушниками під час масових безладь. 

"ЖЗЛ–74" – бронежилет легкий, захищає від поранень колючо-

ріжучою зброєю, ударів кийками, каміннями. Вага – 3,5 кг. Площа захисту –  

4 дм
2
. Час безперервного носіння до 8 годин. Особливості: регулювання за 

допомогою поясів та плечових защіпок. Захисна частина виготовлена з 

високомодульної тканини. Складається з двох роз'ємних частин (передньої та 

спинки), сумки для зберігання та перенесення. 

"Кора–3". Призначений для забезпечення захисту тіла людини від 

можливих поранень холодною колючо-ріжучою зброєю. 

Виріб складається з грудки і спинки, що з'єднуються між собою за 

допомогою бічних лаштунків і бретельок та текстильних кріплень типу 

"контакт" на плечах і в боках. 

 
 

Рис.30 Бронежелет„Кора-3” 

 

Грудка і спинка виробу складаються з чохлів, у яких розташовані плати 

кишень із встановленими в них захисними елементами типу "риб'яча луска". 

Елементи розташовуються увігнутою стороною до тіла. Матеріал захисних 

елементів – алюміній або склопластик, розмір – 100100 мм. 

Вага – 3–3,5 кг. 

Площа захисту – 43 дм
2
. 

Геометричні розміри:  

грудка  – висота – 580 мм. 

   – ширина – 600 мм. 

спинка:  – висота – 605 мм. 

   – ширина – 590 мм. 

Захисні жилети можуть бути укомплектовані захисно-

розвантажувальними куртками різних кольорів, модифікацій і фасонів (Тінь, 

Тінь-4, Ангар). Можуть мати додаткову площину захисту від 10 до 15 дм
2
. 



 

 

СШ-68 – шолом сталевий армійський, захищає від поранень дрібними 

осколками гранат та мін, ударів кийками, уламками каменів, металевими 

прутами. Вага – 1,4 кг. Площа захисту – 8 дм
2
. Час безперервного носіння до 

8 годин. 

"КП-80" – каска пластмасова з прозорим забралом, захищає від ударів 

кийками, камінням та іншими предметами. Вага – 1.2 кг. Площа захисту – 

12 дм
2
. Час безперервного носіння до 8 годин. 

"Маска-2" – протиударний захисний шолом, призначений для захисту 

голови від ударів кийками, камінням та іншими предметами. Оснащений 

кріпленнями, що швидко застібаються, і має забрало, яке підіймається, із 

полікарбонату. Всередині розміщений демпфуючий прошарок. 

До потиличної частини шолома кріпиться бармиця, яка виконана із 

шкірозамісника з демпфуючим та протиударним прошарком. Загальні 

характеристики: площа захисту – 13 дм
2
., вага – 1,3 кг. 

ШПУ-1 – спеціальний шолом ШПУ-1 з прозорим забралом 

призначений для захисту від ударів кийками і камінням. До потиличної 

частини склопластикового ковпаку кріпиться бармиця з вінілшкіри 

демпфуючою прокладкою. Шолом є спільною розробкою ДІУЦ 

“Спецтехніка” (м. Київ) і підприємства “Темп-2000” (м. Ірпінь). 

Використовується в спеціальних підрозділах МВС України. 

 
Рис. 31 Шолом ШПУ-1 

1 і 1а класи захисту. 

1 клас призначений для захисту від кулі із сталевим сердечником у 

сталевій оболонці патрону в 918 мм (ПМ), від куль 7,62 мм набоїв 

(револьвер Нагана), куль пістолетів іноземного виробництва (типа 9 мм 

"Парабеллум", "Браунинг"), а також від куль калібру 5,6 мм. 

Захист по першому класу досягається шляхом використання у 

бронежилетах багатошарових захисних елементів із спеціальних балістичних 

тканин. Донедавна основним матеріалом для таких бронежилетів була 

тканина ТСВМ, (виробник – Росія). В даний час при виготовленні м'яких 

бронежилетів в Україні застосовуються армидні тканини КЕВЛАР і 

ТВАРОН. У даних бронежилетах також можуть використовуватися додаткові 

демпфуючі елементи для зниження травматичного впливу після влучення 

кулі. Вага бронежилета 1 класу захисту – від 1,5 до 2,5 кг. 

1А клас призначений для захисту від 9-мм пістолетних куль з більш 

високою початковою швидкістю, а саме від кулі із свинцевим сердечником у 

сталевій оболонці патрону 919 мм "Парабелум", від обстрілу з пістолетів-



 

 

кулеметів, що використовують патрон 918 мм ПМ. Бронежилети класу 1А 

по конструкції аналогічні бронежилетам 1 класу, але з більшою кількістю 

прошарків балістичної тканини у захисних елементах і більш потужними 

демпфуючими елементами. 

"Кора-1". Основою його устрою є багатошаровий (до 20 прошарків) 

пакет із тканини "ТСВМ". Вага – 2,4 кг. Площа захисту – 46 дм
2
. (Найбільш 

розповсюджений жилет в підрозділах МВС України). 

"Кора-1П". Вага – 2,7 кг. Площа захисту – 46 дм
2
. (Посилена 

модифікація жилету "Кора–1"). 

“Бізон-1” – легкий тканинний бронежилет для прихованого носіння 1 

класу захисту. Призначений для захисту людини від куль пістолету ПМ. Має 

два типорозміру: 

І – для розміру 48-50 і зросту 164-176 см. Площа захисту – 40 дм
2
, вага 

– 1,7 кг.; 

ІІ – для розміру 52-54 і зросту 176-190 см. Площа захисту 44 дм
2
, вага – 

1,9 кг. 

Спеціальні шоломи 1 класу захисту виготовляються з використанням 

титанових сплавів або надстійких сталей. Їхня вага складає біля 2,4 кг. 

"Сфера" (СТШ-81) – титановий шолом, розроблений у 1984 році. 

Захищає від поранень кулями пістолетів ПМ, ПСМ на відстані 5 м., ТТ – 

25 м, автомата АК – 400м, а також від куль револьверів, осколків гранат та 

мін, від ударів кийками, металевими прутами, камінням. Вага – 2,30,25 кг. 

Площа захисту – 10 дм
2
. Час безперервного носіння шолома – до 4 годин.  

 
Рис. 32 Шолом “Сфера” 

Складається з тканинного носія з демпфуючими елементами та кишень 

для чотирьох балістичних пластин сферичної форми (двох бокових та двох 

гребеневих). Демпфуючі елементи виготовлені з пінополіуретану товщиною 

20 мм. У тканинному носії передбачено кріплення для навушників і 

мікрофона портативної радіостанції (при її використанні). 

Для вентиляції внутрішньої порожнини шолома служать канали, які 

розташовані між демпфуючими елементами. Захисні елементи шолома СТШ-

81 в основному варіанті виготовлені з листового титанового сплаву 

товщиною 3 мм. Конструкція тканинної частини шолома дозволяє при 

необхідності використовувати менш кулестійкі, але більш легкі захисні 

елементи, наприклад, з алюмінієвих сплавів або полікарбонату, або більш 

кулестійкі і важкі, наприклад, із броньової сталі. 

У кишенях тканинної частини шолома захисні елементи 

розташовуються з гарантованим перекриттям від 5 до 10 мм. Для зміни 



 

 

розміру шолома (від 56 до 60) існує петельна застібка. На голові шолом 

утримується за допомогою двох текстильних ременів, що охоплюють усю 

його поверхню і проходять через підборіддя. Для зниження тиску ременя 

шолом має пластмасовий захист підборіддя. 

Коефіцієнт захисту – “К” (це відношення площі захищеної частини 

голови до площі шолома) для шолома СТШ-81 наближається до 0,8, а у 

випадку комплектування шолома прозорим забралом із полікарбонату К 

приблизно дорівнює 0,95. 

Для дотримання гігієнічних норм кожний шолом комплектується 

підшоломниками, які виготовлені з бавовняної тканини. У випадку 

забруднення тканинна частина шолома може бути звільнена від захисних 

елементів і випрана. 

Для зручності збереження на складі і транспортування конструкцією 

СТШ-81 передбачене його часткове розбирання, при цьому в кишенях 

залишаються тільки бокові захисні елементи, а гребеневі поміщаються у 

окрему торбу. 

2 і 2а класи захисту 

Вироби 2 класу захисту призначені для захисту від 5,45-мм кулі 

пістолету ПСМ, 7,62 мм кулі пістолету ТТ, від мисливської гладкоствольної 

зброї з патронами, спорядженими різноманітними видами дробу, картечі. 

Найбільше поширеними бронежилетами 2 класу є бронежилети з 

використанням захисних елементів зі сталі, які виготовлені разом з 

демпфуючими елементами із спінених полімерів. В бронежилетах даного 

типу застосовується надстійка сталь товщиною 2,5 мм. Вага – до 10 кг. 

В шоломах 2 класу захисту використовується сталевий сферичний 

захисний елемент з амортизуючою системою, шолом також комплектується 

прозорим кулестійким забралом. Вага такого шолома складає біля 3,5 кг, 

тому він не являється предметом постійного носіння. 

Вироби 2А класу призначені для захисту від мисливської 

гладкоствольної зброї, а саме від кулі "Бренеке" мисливського набою 12 

калібру. 

"Панцир 3-95". Призначений для захисту тіла людини від будь-якого 

виду кобурної зброї зі стандартною кулею, від гладкоствольної мисливської 

зброї з патронами, спорядженими різноманітними видами дробу, картечі і 

куль, від холодної зброї. Знижує динамічне навантаження при обстрілі зі 

зброї, яка вказана вище. Матеріал бронеелементу – сталь. Вага – 6,60,5 кг. 

Площа захисту – 30 дм
2
. 



 

 

 
Рис. 33. “Панцир 3-95” 

 

"Корсар". Бронежилет має диференційний захист: 

– грудка виробу при комплектуванні бронеелементами по другому 

класу забезпечує захист від куль пістолетів усіх типів, від мисливської 

гладкоствольної зброї, від холодної зброї; 

– спинка виробу забезпечує захист по першому класу.  

При відсутності бронеелементів на грудці бронежилет повністю 

забезпечує захист по першому класу. Матеріал захисного пакету – армідна 

тканина “Кевлар”. 

 
Рис. 34. “Корсар” 

Площа захисту: 

– по першому класу – 39,0 дм
2
; 

– по другому класу – 9,6 дм
2
. 

Вага бронежилету: 

– по першому класу – 1,70,1 кг.; 

– по другому класу – 3,20,1 кг.  

"ЖЗТ–71М" і "ЖЗТ–71" – жилети захисні титанові. Призначені для 

захисту грудей, черева, боків і спини людини від мисливських рушниць зі 

свинцевими кулями, картечі, пістолетів-кулеметів, ріжучих ударів. Час 

безперервного носіння до 6 годин. 

"ЖЗТ–71М". Вага – 10,5 кг. Площа захисту – 40,5 дм
2
. Складається з 

двох роз'ємних частин (передньої і задньої) з амортизаційним шаром, який 

зменшує динамічний удар, коміра і сумки для зберігання і перенесення. 

Роз'ємні частини являють собою тканинну основу з зашитими у неї блоками 

пластин із титанового сплаву.  

Комір призначений для захисту людини від осколків та оболонок куль. 

Жилет не пробивається кулями із свинцевими сердечниками з усіх видів 



 

 

пістолетів, а також дробовими зарядами при стрільбі із гладкоствольних 

мисливських рушниць з будь-якої відстані. Передня частина жилета 

забезпечує захист при стрільбі з пістолета ТТ, Маузера кулями зі стальним 

сердечником, а також при стрільбі із мисливських рушниць картеччю і 

свинцевими кулями. 

В "ЖЗТ–71" на відміну від "ЖЗТ–71М" амортизаційний шар 

виготовлений у вигляді окремого піджилетника. Захисна площина близько 

40 дм
2
. Вага – 7,8 кг. Можливий пробій броньового шару цього жилета при 

стрільбі з пістолета ТТ, Маузера, кулями із стальним сердечником з відстані 

від 1 до 5 метрів, а також при стрільбі із мисливської рушниці картеччю або 

свинцевими кулями. 

3 клас захисту 

3 клас призначений для захисту від звичайних куль із сталевим 

сердечником у сталевій оболонці автоматних патронів 5,4539 мм і 7,6239 

мм стрілецької зброї вітчизняного зразку (розробленої в колишньому СРСР, а 

саме АК–74, АКМ). Жилети являють собою складну композицію із 

найновіших броньових матеріалів. 

"Кора–1М". Модифікація бронежилету "Кора–1". Забезпечує захист 

по 2 класу, а життєво важливих органів – по 3 класу. Основним елементом 

захисту є балістична бронепанель з тканини типу "кевлар". Додатково 

обладнаний сталевими бронепластинами товщиною 2 мм або 4 мм. 

Виконаний у класичному стилі і фіксується на плечах і з боків текстильною 

застібкою типа "велкро". 

Площа захисту (загальна): – 46 дм
2
. Вага жилету – 2,3 кг. Розмір 

бронепанелі – 0,270,33 м. Вага комплекту додаткових бронепанелей: з 

пластинами товщиною 2 мм – 2,8 кг.; з пластинами товщиною 4 мм – 5,6 кг. 

Вага комплектів: з пластинами товщиною 2 мм – 5,1 кг.; з пластинами 

товщиною 4 мм – 7,9 кг. 

"Міраж" – кульозахисна куртка, захищає від куль пістолетів, 

револьверів, обрізів гладкоствольних мисливських рушниць і від холодної 

зброї. Захист рук від куль пістолетів типу ПМ і холодної зброї. Вага – 13,5 кг. 

Площа захисту: загальна – 60 дм
2
, основна – 45 дм

2
. Особливості: може 

комплектуватися рукавами по другому класу захисту. 

Виріб "Міраж" являє собою модульний варіант захисту – бронежилет з 

рукавами, які пристібаються, і камуфльовану куртку. Захист торсу 

здійснюється системою металевих бронеелементів, а верхніх кінцівок, 

плечового пояса і шиї – м'якими бронеелементами на основі тканини ТСВМ. 

Конструктивно весь виріб виглядає таким чином: захисний модуль у вигляді 

системи кишень: горизонтальні і вертикальні пояси із взаємним перекриттям, 

у яких розташовані металеві бронеелементи. З внутрішньої сторони модуля у 

вертикальних кишенях розташовані демпфуючі елементи. До верхнього 

горизонтального пояса кишень прикріплено кокетку з коміром (з 

бронетканини ТСВМ арт. 56319). Комір і передня частина кокетки – роз’ємні 

(на кнопках). Кокетка служить для захисту плечового поясу і кріплення до 



 

 

неї на блискавці бронерукавів (з тканини арт. 56319). В конструкції 

бронерукава передбачені кишені для додаткових жорстких бронеелементів 

(область передпліччя), які дають змогу захищатися рукою від сильних 

колючих ударів холодною зброєю згори донизу. Поверх захисного модуля 

надягається камуфльована куртка-безрукавка. 

4 клас захисту 

4 клас захищає від стрілецької зброї вітчизняного зразка (розробленої в 

колишньому СРСР), а саме від кулі із сталевим загартованим сердечником у 

сталевій оболонці автоматного патрону 5,4539 мм (АК–74), від кулі зі 

звичайним сердечником автоматного патрону 7,6239 мм (АКМ), від кулі із 

сталевим сердечником у сталевій оболонці гвинтівкового патрону 7,6253 

мм. 

Бронежилети "Кора–2" набрані із броньових пластинок від 2,1 мм до 

14,1 мм, мають рівноцінний захист по усій площині екранування. Даний 

бронежилет має вісім різновидів вагою від 8 до 16 кг і робочу площу від 34 

дм
2
 до 51 дм

2
. 

"Шериф". Бронежилет призначений для забезпечення тіла людини від 

можливих поранень при обстрілі з вогнепальної зброї. Бронежилет має 

диференціальний захист: грудка і спинка виробу комплектуються 

бронеелементами 2 або 4 класів захисту. В залежності від комплектації виріб 

забезпечує захист: 

– по 2 класу – від будь-якого виду кобурної зброї при використанні 

патронів зі звичайними кулями; 

– по 4 класу – від стрілецької зброї при використанні патронів з 

пулею із звичайним сердечником; 

– при відсутності бронеелементів виріб забезпечує захист по 1 

класу. 

 
Рис. 35. “Шериф” 

У виробі передбачений комір, в якій вставляється захисний пакет по 1 

класу захисту. Виріб виготовляється в трьох типорозмірах: 

І – розмір 50-52; 

ІІ – розмір 54-56; 

ІІІ – розмір 58-60.  

Площа захисту: 

– по 1 класу – 45,0-48,0 дм
2
 ( в залежності від типорозміру); 

– по 2 та 4 класу захисту – 18 дм
2
. 

Вага виробу (в залежності від типорозміру): 



 

 

– по 1 класу – 3,5-3,9 кг; 

– по 2 класу – 6,3-6,7 кг; 

– по 4 класу – 9,1-9,5 кг.  

 

5 клас захисту 

5 клас призначений для захисту від кіль із загартованим сердечником у 

сталевій оболонці автоматних патронів 7,6239 мм (АКМ). 

 
Рис. 36 “Корсар-5” 

 

 

“Корсар-5”. Бронежилет має диференційний захист: 

– грудка і спинка виробу при комплектуванні бронеелементами по 

п’ятому класу забезпечує захист від можливих поранень кулями при обстрілі 

з АКМ (калібр 7,62 мм); 

– при відсутності бронеелементів забезпечує захист по першому 

класу. 

В чохол грудки, спинки, бретелі, коміру і протектор геніталій 

уставляється захисний пакет, до складу якого входить армідна тканина 

“Кевлар”.  

Площа захисту: 

– по першому класу – 46,6 дм
2
; 

– по п’ятому класу – 18,0 дм
2
. 

Вага бронежилету по п’ятому класу захисту – 11,20,1 кг 

Протиударні, броньові щити та спеціальні вироби. 

Протиударні щити служать для захисту від предметів, що кидають, 

зменшують імовірність травмування металевим прутом масою до 3 кг. Час 

безперервного носіння до 8 годин. 

"Вітраж–АТ". Вага – 4,5 кг. Площа захисту – 60дм
2
. Габарити – 

1000600 мм. Складається із: листа алюмінієвого сплаву товщиною 4 мм., 

скоби, ручки, демпфуючих пластин. 

"Вітраж–М". Вага – 3,1 кг. Площа захисту – 60 дм
2
. Габарити – 

900500 мм. Ударостійкій, прозорий, з ручкою для перенесення. Забезпечує 

добрий огляд та надійний захист. Виготовлений із полікарбонату з ребром 

жорсткості по периметру, має гарну центрівку та зручну ручку. 



 

 

"Щиток". Виріб забезпечує захист передпліччя і голені від ударів 

тупим предметом. Вага – 0,8 кг., площа захисту 25 дм
2
. Виготовлений з 

ударостійкого склопластику, якій розміщається в чохлах з ременями на 

"липучках". 

 
Рис. 37. “Щиток” 

Спеціальний виріб "Рукавичка" – рукавичка в'язана спеціальна, вага 0,3 

кг., забезпечує захист кінцівок рук від порізів холодною зброєю. 

Виготовляється із комбінованої нитки, яка складається із дроту, нитки 

ТСВМДЖ та капронового еластику. 

"Пояс" – розвантажувальний жилет, призначений для розміщення 

спецзасобів при екіпіруванні підрозділів "Беркут" та спецпідрозділів ВВ 

МВС України. Забезпечує зручне сполучення з ЗІБ (засоби індивідуальної 

бронезахисту). Виріб складається із жилета з кишенями та ременями, які 

регулюються. В кишенях розміщуються: 

 – 4 магазина АК–74, АКМ; 

 – виріб "Черемуха-6, 7"; 

 – виріб “Заря”, “Полум'я”; 

 – наручники “БР”, "БР–С"; 

 – радіостанція типу "Віола" (“Моторола”); 

 – фляга армійського зразку; 

 – індивідуальний медичний пакет; 

 – багнет-ніж. 

"БЗТ-75" – бронещит захищає від куль пістолетів, револьверів, 

гладкоствольних мисливських рушниць. Вага – 4,5 кг. Площа захисту – 25 кв. 

дм. Час безперервного носіння до 4 годин. 

"БЗС-75" – бронещиток захисний сталевий, призначений для захисту 

від ріжучо-колючих ударів холодної зброї, від впливу будь-якого різновиду 

кобурної зброї зі стандартною кулею, мисливських гладкоствольних 

рушниць із патронами, спорядженими різноманітними видами дробу, картечі, 

а також від впливу осколковими, кульковими і стрілоподібними вражаючими 

елементами. 

Бронещиток являє собою металевий щит із спеціальної сталі, 

трапецієподібної форми, який обтягнутий чохлом із тканини. Чохол 

фіксується на щиті за допомогою текстильної застібки. На внутрішній 

поверхні чохла настрочені кишені, у які вкладені демпфуючі елементи. 

Щит має ручку і підтримку. Підтримка обтягнута чохлом із 

прокладкою. Ручка і підтримка кріпляться до щита за допомогою гайок і 

гвинтів. 



 

 

Край щита обтягнутий смужкою вініл і шкіри. Щит пакується у торбу. 

Торба переносна, трапецієподібної форми з внутрішньою накладною 

кишенею і ручками, які настрочені на стінки торби. Верхній край торби 

застібається на ґудзики. 

Площа захисту – 21,2 дм
2
. 

Вага – 5,50,3 кг. 

Довжина – 600 мм. 

Висота – 405 мм. 

"БЩ-82" – бронещит, захищає від куль пістолетів, револьверів, 

гладкоствольних рушниць, автоматів АКМ, АК-74. Вага – 18 кг. Площа 

захисту – 57 дм. Час безперервного носіння до 2 годин. Складається з: 

 – 2 частин з'єднаних за допомогою болтів; 

 – капронових чохлів з металевими елементами; 

 – ручки; 

 – скоби; 

 – плечових ременів; 

 – демпфуючої пластини. 

"Забор" – бронещит, захищає від куль пістолетів, револьверів, 

рушниць, автоматів АК–74, АКМ, гвинтівки М–16 (США). Вага 35 кг. Площа 

захисту 80 дм
2
. Час безперервного носіння до 1 години. 

Протиударний захисний комплекс "Щиток". Призначений для 

захисту особового складу спецпідрозділів охорони правопорядку від 

холодної зброї і ударів підручними предметами (палками , каміннями, 

пляшками та ін.). 

Склад комплексу: 

 1. Бронежилет "Кора–3". 

 2. Протиударний щит "Вітраж–М". 

 3. Протиударний шолом "Маска–2". 

 4. Протиударні щитки для захисту кінцівок "Щиток". 

 5. Виріб "Рукавичка". 

 6. Палка "ПР–90". 

 7. Виріб "Вуаль". 

 8. Черевики спеціальні. 

 9. Торба для складування та перенесення. 

 Вага комплекту – 17 кг. 

 

 

ЗАСОБИ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. 

Г а з о в і  з а с о б и .  

Спеціальні засоби "Черемуха" являють собою вироби у виді ручних 

гранат, патронів і аерозольних упаковок, у робочій суміші яких міститься 

спеціальна хімічна речовина хлорацетофенон (ХАФ). Пари цієї речовини 

мають різку подразну дію на слизисті оболонки очей, носоглотки, верхніх 



 

 

дихальних шляхів; при застосуванні також уражається шкіра (почервоніння, 

пошкодження та сверблячка). Перебування людини в атмосфері повітря при 

концентрації хлорацетофенону більш 0,002 г на один кубічний метр стає 

практично неможливим. При довготривалому находженні у хмарі 

появляється судорожний стиск вік, різка біль в очах та нестримна сльозотеча. 

Після виходу з хмари ці явища зникають через 10–15 хв. 

В літній час вражаюча дія ХАФ вища, ніж зимою. При сильному 

рвучкому вітрі (вище 10 м/с) та при опадах ефективність спецзасобу 

"Черемуха" зменшується. 

"Черемуха-1" – ручна газова граната, призначена для створення на 

відкритій місцевості газодимової хмари з непереносною концентрацією 

сльозоточивої речовини. Являє собою картонний циліндр. Вага гранати – 

270 гр., зовнішній діаметр – 47 мм., заряд хлорацетофенону – 30 г. 

Застосовується вручну на відстань до 50 м. Час запалювання – 15 с. Возгонка 

газу продовжується 40 с., розмір хмари по фронту – до 25 м., в глибину – до 

250 м. Пожежонебезпечна. 

Для приведення в дію необхідно за допомогою петель із тасьми, які є в 

обох донцях, зірвати картонні кришки. Під кришкою, розташованої ближче 

до блакитної смуги, знаходиться каблучка-тертка, за допомогою якої 

запалюють запал-сірник гранати. Для запалення гранати можна скористатися 

також сірниковою коробкою, запаленим сірником або запальничкою. Запал-

сірник горить 10-15 с., після чого займається робоча суміш і активно 

виділяється отрутний дим. Згідно правилам безпеки при застосуванні 

"Черемухи-1" відстань від об'єкту застосування до гранати, що впала на 

землю, повинна бути не менше 20-25 м. У противному випадку не 

виключається її зворотне закидання правопорушниками.  

При сприятливих метеорологічних умовах (швидкість вітру 2-4 м/сек., 

відсутність осадків) отруйно-димна хмара, що утворюється при горінні 

даного спецзасобу, може поширюватися по фронту на 25 м. і в глибину до 

550 м від рубежу згорання. 

"Черемуха-4" – патрон з газовою гранатою призначений для відстрілу 

з сигнального пістолету (СПШ) з ціллю створення газодимової хмари 

сльозоточивої речовини об'ємом 50 м
3
 нестерпної концентрації. Являє собою 

картонну гільзу, в яку поміщено металевий контейнер з активною 

речовиною. Калібр – 26 мм., вага – 60 гр., довжина – 67 мм. Максимальна 

дальність польоту – 160 м. (кут відстрілу 45). Забороняється ведення вогню 

по скупченню людей і прицільна стрільба по правопорушнику. 

Пожежонебезпечна. 

Час інтенсивного створення отруйно-димної хмари – 8–10 сек. 

При сприятливих метеорологічних умовах (швидкість вітру 2-4 м/сек., 

відсутність осадків) отруйно-димна хмара, що утвориться при горінні даного 

спецзасобу, може поширюватися по фронту на 8–10 м і в глибину до 200 м 

від рубежу згорання. 

Таблиця 1. 

Кут відстрілу,  Дальність польоту, м Момент початку створення 



 

 

отруйно-димної хмари 

60 
125–135 

На максимумі траєкторії польоту 

контейнера 

45 
155–165 

На спадної частині траєкторії 

польоту контейнера 

30 150–160 При падінні контейнера 

0 
89–95 

Через 2–3 сек. після падіння 

контейнера 

 

"Черемуха-5" – являє собою металевий контейнер, аналогічний 

контейнеру "Черемуха-4". Різниця між ними полягає в тому, що даний засіб 

пристосований для приведення у дію вручну за допомогою терки або 

сірникової коробочки, яки запалюють запальний стержень. Вага – 50 гр., 

заряд хлорацетофенону – 10 г., діаметр – 25 мм., довжина – 53 мм. При 

повному згоранні може заблокувати простір площиною до 250 м
2
. 

Застосовується на місцевості і в приміщенні площею не менш 150 м
2
. До 

кожного комплекту "Черемухи-5" додається терка для запалювання. При 

запалюванні "Черемухи-5" інтенсивне створення отруйно-димної хмари 

починається через 3–4 с. і продовжується протягом 8–10 с. в глибину до 200 

м і до 40 м по фронту. Пожежонебезпечна. 

Перед застосуванням необхідно зняти з корпуса гранати 

поліетиленовий ковпачок. Потім запалити терткою запал-сірник. Щоб 

уникнути опіків контейнер потрібно тримати так, щоб запальна голівка була 

спрямована убік від того, що застосовує, а пальці знаходилися на деякому 

видаленні від голівки запал-сірника. Закидати гранату слід через 2-3 секунди 

після запалення запальної голівки. При створенні отруйно-димового заслону 

гранату можна тримати в руці, надів попередньо на торець контейнера 

поліетиленовий ковпачок, щоб охоронити руку від опіків, тому що при 

горінні запальника із сопла гранати викидаються іскри. 

"Черемуху-5" можна закидати вручну в помешкання скрізь подвійне 

скло, але робити це можна тільки через 3 с. після запалення, тому що лише 

після 3 с. горіння вона стає безпечною в пожежному відношенні (протягом 3 

с. запальна суміш цілком вигорає). 

"Черемуха-6" – ручна газова граната (дальність кидка 25–30 м.) 

призначена для створення газодимної хмари (об'ємом 100 м
3
) сльозоточивої 

речовини нестерпної концентрації. Виконана у вигляді металевого або 

пластмасового циліндру, який має у нижньої і верхньої основі отвори, скрізь 

яки здійснюється одночасний викид активної хімічної речовини. 

Приводиться у дію шляхом висмикування шнура запального пристрою. Вага 

– 80 гр., заряд хлорацетофенону – 12 г, довжина – 88 мм., діаметр – 34 мм., 

час затримання – 4 сек., час газовиділення – 4–7 сек. Пожежонебезпечна. 

Для розширення можливостей оперативного застосування до 

даного засобу додається спеціальний комплект, до якого входять: 



 

 

– спеціальна насадка, призначена для формування вузького газового 

потоку, з його допомогою можна спрямовувати дим в вузькі отвори, в двері 

(замкова свердловина), у вікнах, стінах; 

– з'єднувальна муфта, призначена для з'єднання двох гранат, що 

створює зручність їх застосування в приміщення об'ємом більше 60 м
3
; 

– рукоятка, призначена для зручного використання гранати і захисту 

рук від опіків, кріпиться до нижнього піддону різьбового з'єднання. 

Під час виділення газів граната активно переміщується за рахунок 

реактивної дії струменю, що зменшує вірогідність її перехоплення 

правопорушником. Граната "Сирень-6" конструктивно аналогічна 

"Черемухи-6", ефективно діє на осіб, які знаходяться в стані алкогольного 

або наркотичного сп'яніння. 

"Черемуха-7" – патрон з газовою гранатою призначений для 

прицільного відстрілу у приміщення з метою створення в ньому газодимної 

хмари сльозоточивої речовини об'ємом 30 м
3
 нестерпної концентрації. Калібр 

– 23 мм., вага – 38,5 гр., час газовиділення – 5–7 сек. "Черемуха-7" 

відстрілюється із спеціального карабіна КС-23. Дальність відстрілу – 200 м. 

"Черемуха-10" – аерозольна упаковка, призначена для 

безпосереднього впливу аерозольним складом сльозоточивої дії на 

правопорушника.  

У верхній частині балончика розташований клапанний пристрій, що 

фіксується за допомогою кришки у певному положенні. Наявний у кришки 

виріз під палець забезпечує спрямованість викиду сльозоточивої речовини. 

Для приведення спецзасобу в дію треба взяти балончик у руку, ввести палець 

у виріз кришки і натиснути на головку, що розпиляє. 

Вага – 100 гр. Температурний діапазон використання від 5С до 50С. 

Зимою для зберігання працездатності даний спецзасіб треба носити під 

одягом. Ефективна дальність викиду сльозоточивої речовини від 30 до 90 см. 

Максимальна дальність – до 1,5 м при фронті розпилення до 0,7 м. 

Ефективний час дії на правопорушника – 2–3 с. Тривалість роботи балончику 

до повного витрачання сльозоточивої речовини складає близько 40 с. 

Забороняється здійснювати розпилення аерозолю поблизу відкритого вогню. 

Працівник міліції після отримання "Черемухи-10" повинен перевірити 

його працездатність. Перевірка здійснюється на свіжому повітрі шляхом 

короткочасного (не більше 1 с.) натискання на головку, що розпиляє. 

З отвору головки, що розпиляє, повинна викидатися аерозольна хмара, 

яка має бути видимою на відстані біля 50 см. Якщо при натисканні на 

головку, що розпиляє, аерозольна хмара не викидається, або активна 

речовина викидається у виді струменю, або при припиненні тиску на головку 

з її отвору продовжує виділятися рідина, такий балончик до експлуатації не 

придатний і підлягає заміні на справний. 

Після застосування протягом доби балончики повинні бути зважені 

(після здачі черговому). Якщо вага зданого балончика складає менше 50 г, 

він підлягає списанню і знищенню (стравлюють залишки речовини у повітря, 



 

 

після цього балончики сплющують ударами молотка по верхній частині 

балончика).  

"Черемуха-12" – спеціальна газова граната підвищеної потужності, 

яка призначена для створення на відкритій місцевості газодимної хмари 

сльозоточивої речовини об'ємом 1000 куб. м. нестерпної концентрації. 

Споряджена піротехнічним составом та приводиться в дію тертковим 

капсулем-запальником. Граната закидається вручну на відстань 30 м. або 

відстрілюється на відстань 120 м. з надствольної насадки до карабіну КС-23. 

Використовується при припиненні масового безладдя. Граната 

"Сирень-12" – конструктивно аналогічна "Черемухи-12", ефективно впливає 

на осіб, які знаходяться у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 

Основні характеристики:  

калібр – 82 мм; 

висота – 150 мм; 

вага – 550 г; 

час уповільнення – 10  1 с; 

робоча температура від – 50С до + 40С. 

При застосуванні сльозоточивих речовин забороняється прицільна 

стрільба по правопорушникам, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, 

повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. 

"Черемуха-1", "Черемуха-4", "Черемуха-12", "Сирень-3" та "Облако" 

застосовуються тільки на відкритій місцевості.  

Забороняється застосовувати засоби "Черемуха": 

– проти дітей, жінок, інвалідів, проти осіб похилого віку; 

– в школах, дитячих і лікувальних установах; 

– в помешканнях, які зайняти дипломатичними представництвами 

іноземних держав; 

– при відсутності шляхів відходу натовпу і зон її розосередження; 

– в помешканнях, в яких виготовляють або зберігаються 

вибухонебезпечних речовини; 

– закидати на автомототранспортні засоби (як на ті, що рухаються, так і 

на ті, що стоять на місці), щоб уникнути пожежі й аварій; 

– застосовувати в помешканнях, у яких може утворитися концентрація 

хлорацетофенону, небезпечна для життя людини;  

– відстрілювати і кидати "Черемху-4, 5, 7" прицільно по людині; 

– закидати засіб "Черемуха" на відстань менше 25 м від 

легкозаймистих речовин; 

– застосовувати "Черемуху-1" і "Черемуху-4" в приміщеннях. 

“Терен-1” – аерозольна упаковка, призначена для безпосередньої дії 

аерозольним складом сльозоточивої дії на правопорушника. 

Ефективний радіус дії – не більш 2м 

Місткість балону БА-80 – не менш 80 мл 

Час безперервної дії – 8–10 хв. 

Активна речовина – БМ-4 (МПК) 



 

 

Терен-4 (4М)– аерозольна упаковка, призначена для безпосередньої дії 

аерозольним складом сльозоточивої дії на правопорушника. 

Ефективний радіус дії – не більш 2м 

Місткість балону – не менш 100 мл 

Час безперервної дії – 10–12 сек. 

Активна речовина: 

– Терен-4 – БМ-4 (МПК) 

– Терен-4М – БМ-2 (МПК+СS) 

 
Рис. 38 Терен-4, Терен-4М 

 

"Терен-5" – пристрій миттєвого розпилення, призначений для 

миттєвого утворення газової хмари нестерпної концентрації сльозоточивої 

речовини об’ємом 80 м
3
 на відкритій місцевості та в ізольованому 

приміщенні. Пожежобезпечний. 

Маса у спорядженому стані – 902 гр. 

Маса речовини, що розпилюється – 302 гр. 

Активна речовина – БМ-4 (МПК+СS) 

Довжина пристрою – 150 мм. 

Діаметр – 68 мм.  

Час затримки – 41 с.  

Час утворення хмари об’ємом 80 м
3
 – 23 с.  

Обсяг хмари – 80–100 м
3 

Спецзасіб виконаний у вигляді звичайної ручної гранати. Для 

запобігання від раптових механічних ударів нижня частина корпусу одягнута 

в оболонку гумову. Пусковий механізм захищає від пошкоджень гумовий 

чохол, на який зверху одягнута захисна трубка. Пусковий механізм 

складається з теркового капсуля-запальника і чеки.
 

Категорично забороняється: 

– застосовувати даний спецзасіб особам, що не вивчили Інструкцію по 

використанню спецзасобу "Терен-5", а також тим, які не здали залік по 

застосуванню спецзасобів; 



 

 

– тримати спецзасіб в руці після приведення в дію капсуля-запальника 

більше 2 с. і перекладати його з руки в руку; 

– застосовувати спецзасіб, термін дії якого закінчився (п’ять 

календарних років з моменту виробництва, що вказано на кожному 

спецзасобі); 

– застосовувати спецзасіб на відстані ближче 2 м. до людей; 

– зберігати і носити спецзасіб без трубки захисної; 

– застосовувати спецзасіб, якій має ушкодження цілісності корпусу 

(тріщини, прим’ятості та ін.); 

– зберігати спецзасіб поблизу джерел вогню, статичної електрики і 

електронагрівальних пристроїв; 

– розбирати спецзасіб, знімати гумові деталі – оболонку і чохол і 

застосовувати його без цих деталей; 

– робити механічний вплив на спецзасіб. 

Для приведення в дію і застосування треба взяти спецзасіб за корпус в 

зручну для кидання руку з обов’язковим охопленням сферичної поверхні (у 

верхньої частині корпусу). Іншою рукою зняти з ручки трубку захисну, 

повільно обертаючи її навколо своєї осі. Далі великим та вказівним пальцями 

іншої руки в районі верхньої поверхні чохла міцно взяти чеку. Потім 

енергійним рухом смикнути чеку, після появи диму і шипіння кинути 

спецзасіб у бік цілі. 

"Терен-6" – пристрій миттєвого розпилення сльозоточивого аерозолю, 

зроблений у вигляді ручної гранати, призначений для миттєвого утворення 

газової хмари сльозоточивої і подразнювальної дії на відкритій місцевості та 

в ізольованому приміщенні і може використовуватись при охороні 

громадського порядку. 

Маса у спорядженому стані –180 гр. 

Маса речовини, що розпилюється – 45–50 гр. 

Активна речовина – БМ-4 (МПК+СS) 

Час затримки – 41 с.  

Обсяг хмари – 120–150 м
3 

 

Інструкцією категорично забороняється: 

– тримати спецзасіб у руці після приведення його в дію з відпущеним 

важелем; 

– застосовувати спецзасіб зі строком дії, що минув; 
 



 

 

 
Рис. 39. Терен-6 

– застосовувати спецзасіб на відстані ближче за 2 м до людей; 

– застосовувати спецзасіб, якій має ушкодження цілісності корпусу 

(тріщини, прим’ятості і т. ін.) та запобіжно-пускового пристрою; 

– зберігати спецзасіб поблизу джерел вогню і електронагрівальних 

пристроїв; 

– розбирати спецзасіб; 

– спричиняти механічний вплив на спецзасіб. 

Підготовка і приведення у дію спецзасобу "Терен-6" здійснюється по 

аналогії зі звичайною ручною гранатою. 

Якщо спецзасіб постачається в розібраному вигляді, перед 

застосуванням його необхідно зібрати. Для цього треба з корпусу, 

наповненого препаратом, відкрутити заглушку і на її місце вкрутити 

запобіжно-пусковий пристрій. Потім взяти спецзасіб за корпус у зручну для 

його кидання руку таким чином, щоб притиснути важіль до корпусу. 

З’єднати зігнуті кінці шплінта. Іншою рукою за кільце плавно витягти шплінт 

і кинути спецзасіб у бік цілі. 

"Терен-10" – аерозольна упаковка, призначена для безпосередньої дії 

аерозольним складом сльозоточивої дії на правопорушника.  

При експлуатації “Терен-10” були виявлені певні недоліки. При 

різкому та сильному натиску на головку-розприскувач в газовому балоні 

"Терен-10" неодноразово спостерігалось механічне пошкодження штока, що 

натискає, у вигляді тріщини. В зв’язку з цим шток не повністю натискає на 

головку балончика й газ не виходить назовні.  

Е л е кт р о ш о к о в і  п р и с т р о ї  

Електрошокер ІР-4 (ІР – іскровий розрядник) призначений для 

використання працівниками органів внутрішніх справ як засіб активної 

оборони. 

Застосування електрошокеру достатньо ефективно знижує агресивність 

правопорушників, які під час їхнього затримання вчиняють активний опір і 

непокору вимогам працівників міліції. 



 

 

– судорожне скорочення м’язів і болісні відчуття без втрати 

свідомості; 

–   порушення локомоторної реакції і зміна емоціональної реакції 

на час до 30 хв.; 

– зміна частоти дихання на час 15-30 хв. 

Зміни в емоційному стані правопорушника, як правило, носять 

характер, що полегшує подолання опору, а судорожне скорочення м’язів в 

сукупності з порушенням локомоторної реакції полегшують його 

затримання.  

Доцільно мати як мінімум 2-3 електрошокери в чергових частинах 

ОВС. Наявність шокеру при виїздах на “сімейних дебоширів” значно 

полегшує роботу працівникам міліції по припиненню сімейних скандалів. До 

того ж застосування електрошокеру до “сімейного дебоширу” є не таким 

психологічно травмуючим фактором для його родини, як застосування 

вогнепальної зброї.  

Технічні характеристики ІР-4: 

Напруга на електродах – 60000 V 

Енергія розряду – 0,5 Дж 

Кількість робочих циклів по 2-3 сек. без заміни живлення – 500 вкл. 

Потужність впливу – 3,6-5,0 Дж/с  

 

Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених метальними снарядами несмертельної дії 

 

Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патроні прийняти на 

оснащення особового складу органів внутрішніх справ, навчальних закладів, 

внутрішніх військ наказом МВС України від 25.05.2000 р. № 326 дск. Цім же 

наказом затверджена Інструкція про порядок їх застосування.  

Перелік пристроїв та патронів, що зазначені вище, наведений у 

додатку до Інструкції. Це: 

– пістолет “Форт-12Р”, виробник КП НВО “Форт”, м. Вінниця; 

– пістолет “АЕ-790G ”, виробник СП “Шмайсер”, м. Вишневе Київської 

області; 

– пістолет “АЕ-790G1 ”, виробник СП “Шмайсер”, м. Вишневе 

Київської області; 

– пістолет “Перемога” ПРГ-9кр, виробник МП “Альбіон”, м. Київ; 

– пістолет “Гарант С27”, виробник ТОВ “Інтертехсервіс”, м. Вишневе 

Київської області; 

– револьвер “Корнет-С”, виробник МПП “Вьюга”, м. Полтава; 

– револьвер “Сафарі мод. 820 G”, виробник ТОВ “Латек”, м. Харків; 

– револьвер “Галченя” ГЛЧ-9кр, виробник МП “Альбіон”, м. Київ; 

– револьвер РКС-5 “Ринг”, виробник МБЗ ВО “Знамя”, м. Полтава; 



 

 

– патрони “Терен-3п” і “Терен-3р”, виробник НВО “Еколог”, м. Київ; 

– патрон АЛ-9р, виробник МПП “Вьюга”, м. Полтава; 

– патрон “Оса”, виробник МПП “Вьюга”, м. Полтава. 

Інструкцією про порядок застосування пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами 

несмертельної дії категорично забороняється: 

– застосовувати пристрої особам, які не вивчили розділ ІІІ Закону 

України “Про міліцію”, Правила застосування спецзасобів при охороні 

громадського порядку, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 

27.02.1991 р. № 49 з наступними змінами та доповненнями, Інструкцію, що 

вказана вище, інші нормативні акти України, а також тим особам, які не 

пройшли відповідного навчання і не здали заліків із застосування пристроїв; 

– передавати пристрої стороннім особам; 

– відстрілювати боєприпаси, що не вказано в паспорті на конкретний 

зразок пристрою, у тому числі зі шротом та іншими метальними снарядами;  

– відстрілювати саморобні боєприпаси; 

– змінювати конструкцію складових частин пристрою з метою його 

пристосування для стрільби боєприпасами інших типів; 

– застосовувати в пристроях, в яких це передбачено, шумові 

патрони на відстані ближче 1,5 м, а газові – ближче 1 м до людини; 

– запускати сигнальні ракети у бік людей, будівель та інших 

легкозаймистих предметів; 

– застосовувати патрони з гумовою кулею проти людини на 

відстані ближче вказаної в паспорті, а також у ділянку голови, шиї, грудей (у 

жінок), пахову область, статеві органи. 

У разі необхідності після ураження правопорушника йому необхідно 

забезпечити надання медичної допомоги.  

 

Пістолети “АЕ-790 G ” і “АЕ-790G1” 

Пістолети “АЕ-790G ” і “АЕ-790G1” (абревіатура AE від лат. alter 

ego, що означає “друге я”) призначені для озброєння працівників 

правоохоронних органів для активної оборони з метою впливу на 

психовольову стійкість правопорушників. Розроблені на базі газового 

пістолету ПГШ 790, якій серійно випускається СП “Шмайсер” (м. Вишневе 

Київської області) Пістолети є самозарядною гладкоствольною зброєю, 

призначеною для стрільби патронами з еластичним вражаючим елементом та 

холостими патронами. За допомогою насадки може відстрілювати 15 мм 

сигнальні ракети.  

Робота автоматики пістолетів побудована на використанні віддачі 

вільного затвору. Пістолети мають неавтоматичний запобіжник прапорного 

типу. Вимикання (вмикання) запобіжника здійснюється поворотом прапорця 

запобіжника уверх (вниз). 

Для покращення точності стрільби еластичною кулею з пістолету 

“АЕ-790G ” використовується ствольна чекова втулка. При використанні 

холостих (газових) патронів надійна робота автоматики забезпечується лише 



 

 

при вгвинчуванні в дульну частину ствола дросельної втулки, яка зменшує 

прохідний перетин каналу ствола, що сприяє збільшенню сили відкоту. З 

пістолету “АЕ-790G ” можуть запускатися 15 мм сигнальні ракети за 

допомогою холостих патронів. Для цього в різьбову частину дросельної 

втулки, яка вже вгвинчена у ствол пістолету, вгвинчується спеціальна 

насадка.  

Пістолет “АЕ-790G1 ” відрізняється від попередньої модифікації 

збільшеною ємністю магазину (7 патронів проти 5) та відсутністю 

можливостей самозарядної стрільби холостими патронами і запуску 

сигнальних ракет. Стрільба холостими та газовими патронами з цього 

пістолету можлива лише за умов перезаряджання зброї вручну. 

Неповне розбирання пістолетів “АЕ-790G ” і “АЕ-790G1”: 

– увімкнути запобіжник; 

– витягти магазин, відтягнути затвор назад і, переконавшись у 

тому, що пістолет розряджений, відпустити затвор; 

– звести курок, потягнути передню частину спускової скоби вниз і, 

утримуючи її у такому положенні, відтягнути затвор назад; 

– піднявши уверх задню частину затвору, зняти його рухом уперед 

уздовж рамки до дульного зрізу ствола. 

Тактико-технічні характеристики пістолетів “АЕ-790G ” і “АЕ-

790G1 ”. 

Калібр – 9 мм. 

Патрон з еластичним вражаючим елементом – “Терен-3п” і “Терен-3р” 

Принцип роботи автоматики – віддача вільного затвору. 

Вага спорядженої зброї – 600 гр.  

Вага без патронів – 520 гр. (“АЕ-790G ”) 

Ємність магазину: 

– пістолет “АЕ-790G ” – 5 патронів; 

– пістолет “АЕ-790G 1” – 7 патронів. 

Початкова швидкість кулі – 260 м/с. 

 

Розсіювання для пістолету АЕ 790G з патроном калібру 9мм Р.А. на 

відстані 7 м. – 100 мм. 

Відстань ефективної дії гумової кулі – 3,5–7 м. 

Ресурс пістолетів – 5 тис. пострілів.  

Початок випуску – січень 1998 року. 

 
Патрони споряджені метальними снарядами несмертельної дії 

Патрони з еластичним вражаючим елементом “Терен-3п”, “Терен-

3р” , АЛ-9р і “Оса” використовуються правоохоронними органами при 

активній протидії правопорушника в ситуаціях, де є недоцільним 

застосування бойової вогнепальної зброї, і призначені для ураження 

правопорушника без нанесення йому тяжких тілесних або смертельних 

ушкоджень.  



 

 

“Волна-Р” – патрон з гумовою кулею, призначений для 

несмертельного удару по правопорушнику з метою припинення його 

протиправних дій. Відстрілюється з карабіна спеціального КС – 23 на 

відстані не ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній частині ніг. 

Застосовується при ліквідації масових заворушень  

Основні характеристики патрону “Волна-Р”:  

Калібр – 23 мм.  

Вага кулі – 10 гр.  

Мінімально допустима дальність стрільби – 40 м.  

Ефективна дальність застосування – 70 м. 

 

Засоби забезпечення спеціальних операцій 

Світлозвукові пристрої “Терен-7” і “Терен-7М” – це спецзасоби, 

призначені для шокуючої дії на органи зору та слуху правопорушника 

яскравим випромінюванням і гучним вибухом. Ці спецзасоби можуть бути 

використані при проведенні спеціальних операцій по затриманню озброєних 

злочинців на відкритій місцевості та в ізольованому приміщенні. “Терен-7М” 

може застосовуватися скрізь віконне та автомобільне скла, які він при 

киданні пробиває за рахунок своєї відносно великої маси.  

Порядок використання цих спецзасобів визначений “Інструкцією по 

застосуванню світлозвукових пристроїв “Терен-7” і “Терен-7М”, яка 

затверджена наказом МВС України від 07.08.2001 р. № 660 дск. 

“Терен-7” і “Терен-7М” постачаються окремо від запобіжно-пускового 

пристрою. Перед застосуванням спецзасобу необхідно зняти запобіжний 

червоний ковпачок і, не докладаючи великих зусиль, на різьбу корпусу 

накрутити запобіжно-пусковий пристрій. 

Для застосування необхідно взяти спецзасіб за корпус у зручну для 

кидання руку таким чином, щоб притиснути важіль запобіжно-пускового 

пристрою до корпусу. Потім з’єднати зігнуті кінці шплінта. Іншою рукою 

плавно за кільце витягти шплінт і кинути спецзасіб у бік цілі. До моменту 

кидка важіль заборонено відпускати. 

Якщо спецзасіб не розірвався, то він підлягає знищенню на місці як 

вибухонебезпечний предмет. З метою дотримання особистої безпеки 

наближатися до спецзасобу, якій не спрацював, дозволяється не раніш ніж 

через 10 хвилин після його застосування. 

З метою запобігання випадків травматизму при застосуванні 

спецзасобів “Терен-7” і “Терен-7М” Інструкція, що зазначена вище, 

категорично забороняє: 

– застосовувати ці спецзасоби особам, що не вивчили Закон України 

“Про міліцію ”, Правила застосування спецзасобів при охороні громадського 

порядку, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 

року № 49, з подальшими змінами, Інструкцію по застосуванню 

світлозвукових пристроїв “Терен-7” і “Терен-7М”, а також тим особам, що не 

пройшли навчання і не здали залік по застосуванню спецзасобів; 



 

 

– тримати спецзасоби в руці після приведення їх у дію з відпущеним 

важелем; 

– застосовувати спецзасоби зі строком дії, що минув; 

– застосовувати спецзасоби на відстані ближче 1,5 м до людей; 

– застосовувати спецзасоби, що мають ушкодження цілісності корпуса 

(тріщини, прим’ятості тощо) та запобіжно-пускового пристрою; 

– зберігати спецзасоби поблизу джерел вогню та електронагрівальних 

пристроїв; 

– розбирати спецзасоби; 

– робити механічний вплив на спецзасоби; 

– вставляти шплінт з кільцем у спецзасіб, який з якихось причин не 

було використано. 

–  
Карабін спеціальний КС-23 

КС-23 – карабін спеціальний призначений для прицільного відстрілу 

газової гранати "Черемуха-7", патрона з гумовою кулею "Волна-р". Ствол 

нарізний. 

Тактико-технічні характеристики КС-23 

Калібр – 23 мм. 

Прицільна дальність – 150 м. 

Вага – не більш 4 кг 

Ємність магазина – 3 патрона.  

Ресурс кількості пострілів більше 3500.  

Максимальна дальність польоту гранати – 650 м.  

При стрільбі з відстані до 150 м граната пробиває два віконних скла, на 

відстані 40 – 50 м – дерев'яну перешкоду товщиною до 30 мм або стальний 

лист товщиною до 1 мм.  

Забороняється ведення вогню по скупченню людей та прицільна 

стрільба по правопорушнику. 

  

ОБЛАКО 

“Облако” – ранцевий апарат, застосовується для розпилювання на 

відкритій місцевості порошкоподібних або рідких препаратів сльозоточивої 

дії. Час безперервної роботи не менш 1,5 хв. Місткість резервуару – 15 літрів, 

вага – 8 кг., площа, яка може обробиться за допомогою "Облака" складає 

близько 15000 м
2
. 

 

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ “ЗАРЯ” 

Оперативно-технічний засіб “Заря” (граната) призначений для 

тимчасового здійснення психофізіологічного впливу на правопорушника 

сильним світловим та акустичним імпульсами. Застосовується на відстані не 

ближче двох метрів від людини. Технічні дані виробу приведені в таблиці 2 . 

 

Таблиця 2. 



 

 

Технічні дані “За

ря” Висота, мм 130 

Діаметр, мм 70 

Вага, кг 0,1

8 Час затримки, с 4  

1 Максимальна сила світу, кд 30.

10
6
 Рівні звукового тиску, дб, на 

відстані 10 м 
172 

Робоча температура °С при 

вологості до 98% 

– 

25 + 50 

Безпечна висота падіння на 

бетонну основу, м 
5 

 

Виріб “Заря” складається з: рознімного тонкостінного сферичного 

корпуса, виготовленого з термопластичной пластмаси; ініціюючого устрою; 

уповільнювача; підсилювального й основного зарядів. 

Рознімний тонкостінний сферичний корпус складається з корпуса, 

півсфери, кришки. Ініціюючий устрій розміщений в рознімному 

тонкостінному сферичному корпусі і являє собою тертковий капсуль-

запальник, тертку, яка проходить через чоп і закріплена на ньому, що 

виключає її осьове пересування в гнізді корпуса. На корпусі установлений 

чохол із гуми, який виконує функції герметизуючого елемента. У гнізді 

корпуса розміщений уповільнювач. Усередині гільзи, встановленої в корпусі, 

розміщений підсилювальний заряд, у якості якого використовується 

піротехнічна суміш СЦ-1. Гільза закрита кришкою. У нижній частині 

сферичного корпуса розміщений тютюн нюхальний. У якості основного 

заряду використана фотосуміш 88-40. На верхню частину рознімного корпуса 

встановлена оболонка, яка оберігає його від руйнації при падінні або ударі об 

перепону. На чохол установлена трубка, що виконує функції додаткового 

запобіжника. 

У район застосування виріб транспортується в контейнері, якій 

носиться на поясному ремені. Контейнер складається з чохла і футляра. 

Виріб “Заря” ставиться трубкою в опору футляра і притискується 

прокладкою при застібанні клапанна чохла на застібку текстильну. 

Готуючись до застосування треба відстебнути один із клапанів чохла, 

потягнувши убік-нагору за край клапанна, потім вийняти виріб і зняти 

трубку. При застосуванні виробу необхідно, зажавши його сферичну частину 

рукою в положенні, зручному для кидання, трьома пальцями іншої руки 

віджати циліндричну частину чохла по чопу. Притискуючи виріб у 

гофрованій частині і, щільно зажавши пальцями чоп, разом із циліндричною 

частиною чохла, різким рухом потягнути, витягуючи її з корпуса до появи 



 

 

різкого щиглика (може супроводжуватися викидом невеличкого форсу 

полум'я при надриві чохла). 

При цьому тертка, яка закріплена на чопі, протягуючись через 

тертковий капсуль-запальник, приводить його в дію. Продукт запалення 

терткового капсуля-запальника ініціює уповільнювач. Через 4  1 с 

запалюється підсилювальний заряд і, руйнуючи гільзу, ініціює вибухове 

горіння основного заряду. 

Елементи конструкції руйнуються, частина основного заряду, яка не 

згоріла, розсіюється і догорає на повітрі, створюючи високотемпературну 

світну зону, близьку до сферичної форми (діаметр до 1,5 м). Тютюн 

нюхальний розсипається в просторі продуктами горіння основного заряду. 

Спрацьовування основного заряду супроводжується світловим спалахом і 

сильним звуковим ефектом. 

Виріб треба кинути в намічене місце відразу після приведення в дію 

(фіксується по різкому щиглику, що супроводжує спрацьовування терткового 

капсуля-запальника, або через приблизно 1 с. 

 

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ “ПОЛУМ’Я” 

Оперативно-технічний засіб “Полум’я” (пристрій) призначений для 

тимчасового здійснення психофізіологічного впливу на правопорушника 

сильним світловим та акустичним імпульсами. Світлошумовий засіб 

відволікаючої дії застосовується на відстані не ближче двох метрів від 

людини. Технічні дані виробу приведені в таблиці 3. 

 

Таблиця 3. 

Технічні дані Виріб “Полум’я” 

Висота, мм 84 

Діаметр, мм 75 

 Вага, кг 0,20 

Час затримки, с 4  1 

Верхня межа току при спрацьовуванні, А 15 

Максимальна сила світу, кд 60.10
6
 

Рівні звукового тиску, дб, на відстані 15 м 170 

Робоча температура °С при вологості до 

98% 
– 40 +50 

Безпечна висота падіння на бетонну основу, 

м 

6 

Виріб “Полум’я” складається з корпуса, півсфери, чопа, 

електрозапальника, основи, кришки і основного заряду. Кришка є знімної і 

кріпиться на основі за допомогою замкового з'єднання. На верхній частині 

тонкостінного сферичного корпуса встановлений чохол із гуми, що оберігає 

корпус від механічних ушкоджень при падінні. 



 

 

Кришка має гнізда для кріплення виробу на вертикальній поверхні. У 

якості основного заряду використана фотосуміш. Дроти електрозапальника 

виведені з корпусу, закорочені, ізольовані за допомогою ізоляційної стрічки і 

укладені у вільному об’ємі основи. 

Готуючись до застосування безпосередньо на місці треба зняти 

кришку, розпрямити покладені провідники електрозапальника і, знявши 

ізоляційну стрічку, витягнути їх через отвір у верхній частині основи назовні. 

Встановити на місце кришку, розділити скручені кінці провідників і 

підключити їх до електричного ланцюга, попередньо переконавшись у 

відсутності в ланцюзі електричного току. Місця з'єднання провідників 

електрозапальника з електричним ланцюгом повинні бути надійно ізольовані. 

Для приведення виробу у дію необхідно подати напругу в електричний 

ланцюг. При цьому електрозапальник спрацьовує й ініціює вибухове горіння 

основного заряду. Процес горіння супроводжується яскравим спалахом 

світла і сильним звуковим ефектом. 

У заводському упаковуванні вироби можна транспортувати: 

– на відстань 1000 км автомобільним транспортом по дорозі з 

асфальтовим покриттям; 

- у герметичних відсіках літаків без обмеження висоти і відстані; 

- у залізничних вагонах без обмеження відстані. 

Вироби в заводському пакуванні зберігають у сховищах, які не 

обігріваються. Загальний гарантійний термін збереження й експлуатації 5 

років. 

 

КЛЮЧ 

“Ключ” – малогабаритний вибуховий пристрій, призначений для 

термінового пробиття отворів діаметром 180 мм в дверях та інших 

перешкодах, відповідних по міцності дерев'яному щиту товщиною до 60 мм.  

Забороняється застосування в приміщеннях, де знаходяться заручники. 

 

ІМПУЛЬС 

“Імпульс” – малогабаритний вибуховий пристрій, призначений для 

термінового пробиття отворів в транспортних засобах та інших перешкодах, 

відповідних по міцності стальному листу (ст.3), товщиною до 8 мм. 

Максимальна довжина пристрою – 25 см.  

Забороняється застосування в приміщеннях, де знаходяться заручники. 

 

АЦ-40 

“АЦ-40” – автоцистерна пожежна з лафетним стволом, призначена для 

ліквідації вогнищ пожежі і розосередження учасників масових заворушень за 

допомогою струменю води під тиском.  

Тиск – до 6 атм., ємність цистерни – 4 м
3
, витрата води до 40 л на 

секунду.  

Кількість пожежних автомобілів визначається фронтом заворушення із 

розрахунку один ствол на 20 – 30 м по фронту.  



 

 

Забороняється застосування при мінусовій температурі. 



 

 

30. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ  

 

Термін “масові заходи” в законодавчих та інших нормативних актах 

України використовується тільки у зв’язку з правоохоронною діяльністю 

органів внутрішніх справ та інших державних органів. Він широко 

застосовується як у відомчих нормативних актах, так і у службових 

документах органів внутрішніх справ. Разом з тим на сьогодні єдиного 

наукового визначення даного терміну не вироблено. 

Звертаючись до законодавства зарубіжних країн, важливо відзначити, 

що визначення масового заходу міститься в Законі Угорської Республіки 

“Про забезпечення безпеки масових заходів” від 22 серпня 1997 року. Так, у 

ст. 3 Закону зазначається: “Масовий захід – це спортивний, театральний або 

розважальний захід, на якому можуть бути присутні, – якщо йдеться про 

стадіон, інший об'єкт, що не є будинком, або територію, на якій є можливість 

проведення масового заходу, – не менш ніж 1000 осіб, а якщо йдеться про 

спортивну залу або інший будинок, що дає можливість проведення масового 

заходу, – не менш як 300 осіб”. 

Не є масовими заходами, відповідно до змісту Закону, заходи, які 

відбуваються в драматичних театрах, театрах опери та оперети, філармоніях, 

кінотеатрах, музеях, бібліотеках, будинках культури та мистецьких галереях, 

а також заходи, організовані в освітніх закладах, заходи, організовані в 

межах змагань дітей та молоді, а також заходи відпочинку. 

Так, на думку Л.М. Колодкіна, під масовими заходами слід розуміти великі 

громадсько-політичні, спортивні, культурні та інші заходи, в яких бере участь 

велика кількість учасників, туристів, гостей та місцевого населення". 

В.В. Ларін визначав масові заходи як сукупність дій соціального життя з 

участю великої кількості громадян, які здійснюються з метою задоволення 

політичних, духовних, фізичних та інших потреб громадян, виступають 

формою реалізації їх прав і свобод, а також формою соціального спілкування 

між людьми і способом вироблення єдності установок особистості і 

суспільства в цілому. 

При цьому В.В. Ларін, розглядаючи поняття “масові заходи” 

виділяє з їх змісту такі характерні ознаки: 

а) наявність великої маси людей; 

б) організованість дій; 

в) наявність цілей або однієї конкретно визначеної мети; 

г) наявність громадських місць; 

д) регламентація порядку проведення масових заходів. 

Наявність великої маси людей характеризується тим, що масові 

заходи різноманітної спрямованості привертають до себе увагу значної 

кількості людей, які в подальшому приєднуються до учасників цих заходів. 

Під організованістю дій слід розуміти чіткий порядок дій всіх 

суб’єктів, які беруть участь у підготовці і проведенні заходів, що забезпечує 

їх безпеку, тобто розробляється програма заходу, визначаються заходи 



 

 

безпеки, а також учасники заходу, їх компетенція, створюються органи 

координації дій та ін.  

Залежно від цілей, масові заходи можуть бути спрямовані на 

задоволення політичних, культурних, духовних, професійних, спортивних та 

інших потреб великої кількості людей, які об’єднані загальними інтересами. 

Характерною особливістю тут є задоволення деякими групами громадян 

різноманітних потреб в одному заході. Одні, наприклад, у сфері виконання 

службових обов‘язків (виступ артистів естради), інші групи задовольняють 

потреби у сфері вільного часу (публіка на культурних і спортивних заходах). 

Наступна характерна риса масових заходів виходить з того, що будь-які 

заходи зумовлюються перш за все проявом вольових відносин між людьми. 

При цьому зазначені відносини виникають і розвиваються не в кожній сфері 

їх діяльності, а тільки там, де стикаються інтереси багатьох громадян, тобто в 

громадських місцях. 

Заключною та досить важливою ознакою масових заходів є 

регламентація порядку їх проведення. Значення її спрямовано на посилення 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, а також їх гарантій. 

З’ясування змісту характерних ознак поняття масових заходів 

зумовлює необхідність розглянути їх класифікацію, що дозволяє краще 

характеризувати масові заходи як цілісну систему з характерними тільки для 

неї процесами, виявити їх характерні особливості (риси). 

Правильне визначення перш за все залежить від чіткого, наукового та 

нормативного розподілення видів масових заходів. Що стосується наукової 

класифікації масових заходів, то однозначного їх розподілу не вироблено. 

Натомість, можливо звернутися до відомчих нормативних актів МВС 

України, що певним чином проводять їх системовиділення. Так, Статут 

Патрульно-постової служби міліції у п. 333 зазначає, що усі зібрання 

громадян в залежності від поставленої перед ними мети та методів їх 

проведення можуть бути поділені на кілька категорій: збори, мітинги, 

вуличні походи та демонстрації.  

Відповідно до настанови про дії органів і підрозділів внутрішніх справ 

щодо організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки 

громадян під час проведення масових заходів та акцій – масові заходи – це 

заходи громадсько-політичного, релігійного, спортивного, культурно-

видовищного характеру за участю значної кількості громадян, що 

проводяться з нагоди відзначення офіційних (державних), професійних, 

релігійних свят, пам’ятних дат, а також за ініціативою політичних партій, 

рухів, громадських об’єднань, релігійних конфесій, громад, окремих 

громадян, спортивних організацій, закладів культури тощо. 

 В ній вказується, що зазначені заходи можуть проводитися у вигляді 

мітингів, демонстрацій, парадів, маніфестацій, вуличних походів, масових 

гулянь, страйків, пікетів, релігійних та інших відправлень, спортивних 

змагань, концертів, видовищних шоу. 

В деяких нормативних актах подається характеристика певного 

різновиду масових заходів. Наприклад, у Постанові Кабінету Міністрів 



 

 

України від 29 червня 2004 р. № 823 “Про Порядок забезпечення 

громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів” ці 

спортивні змагання поділяються на: на матчі підвищеного і звичайного 

ступеня ризику.  

До футбольних матчів підвищеного ступеня ризику належать:  

 фінальні етапи клубних змагань УЄФА, півфінали і чвертьфінали 

Кубка УЄФА, матчі Ліги чемпіонів, матчі відбіркового і фінального 

турнірів чемпіонату світу і Європи; 

 матчі, на яких передбачається присутність вищих посадових осіб 

України та інших держав; 

 матчі, віднесені ФІФА, УЄФА, Федерацією до цієї категорії на 

підставі інцидентів за участю вболівальників однієї чи обох команд 

або інформації щодо можливого виникнення таких інцидентів; 

 матчі, на яких передбачається, що кількість осіб, які супроводжують 

команду, що прибуває на матч, буде перевищувати 10 відсотків 

загальної кількості місць на стадіоні або їх кількість буде 

перевищувати 3 тис. осіб; 

 матчі, під час яких передбачається цілковите заповнення стадіону 

глядачами або на яких очікується присутність більш як 15 

тис. глядачів; 

 матчі, на яких передбачається велика кількість глядачів з країни, 

команда якої прибуває на матч, і вболівальників, які проживають в 

країні, де проводиться такий матч. 
Розгляд наукових підходів до класифікації масових заходів, дозволяє 

їх розподілити:  
1) За змістом масові заходи поділяються на: 

 суспільно-політичні (збори, мітинги, демонстрації, походи, 

конференції, зустрічі і проводи урядових делегацій та ін.); 

До загально-політичних заходів належать мітинги, походи, 

демонстрації, збори, конференції та з’їзди політичних партій та ін. 

Так, зборами визнаються спільна присутність громадян у попередньо 

обумовленому часом місці, в ході якої відбувається колективне обговорення і 

вирішення будь-яких питань. 

Демонстрація – це форма організованого вираження масової, 

колективної та індивідуальної думки з будь-якого питання суспільного або 

політичного життя. 

Розрізняють такі види демонстрацій: 

 мітинг – організована форма висловлення громадської думки, 

масової підтримки резолюцій, вимог та інших звернень громадян 

(проводиться в раніше обумовленому місці); 

 парад – організоване урочисте проходження вулицями 

населеного пункту особового складу військових частин, гарнізонів, з’єднань, 

духових оркестрів, воєнізованих організацій, ветеранів, спортсменів, 

працівників установ, підприємств, організацій тощо.; 



 

 

 вуличний похід – форма демонстрації, організована шляхом 

пересування громадян за попередньо визначеним маршрутом; 

 пікетування – форма публічного висловлення колективної чи 

індивідуальної думки громадян або трудових колективів, яке здійснюється 

шляхом розташування громадян поруч з об’єктом пікетування; 

 маніфестація – поєднання різних видів публічних заходів; 

 культурно-просвітницькі – концерти, театралізовані шоу, показ 

кінофільмів, рекламні заходи, що проводяться на територіях суспільного 

призначення, молодіжні фестивалі, народні гуляння, національні свята, 

міжнародні виставки, концерти популярних виконавців, дискотеки та ін.; 

 спортивні – змагання з різних видів спорту за участю значної 

кількості глядачів (олімпіади, міжнародні змагання з різних видів спорту та 

ін.); 

 релігійні та інші відправлення – заходи релігійного характеру 

(богослужіння, освячення, хресні ходи тощо), дні пам’яті за померлими 

(загиблими), організовані покладання квітів з нагоди пам’ятних дат тощо. 

Останнім часом значно збільшився інтерес населення до релігії. 

Можливість задоволення своїх релігійних потреб стала можливою завдяки 

демократичним перетворенням в країні. Масові релігійні заходи, до яких 

належать різноманітні свята різних церковних конфесій, обряди і 

богослужіння, проводяться, як правило, у відповідних храмах в умовах 

значного скупчення віруючих і просто зацікавлених.  

До запропонованого переліку класифікації В.В. Ларін пропонує 

включити такий вид масового заходу, як ритуальні заходи, наприклад 

похорони видатних людей, похоронні процесії жертв великих виробничих 

аварій, транспортних катастроф, поховання осіб, факт смерті яких в силу тих 

чи інших причин може бути використаним кримінально-злочинними 

елементами як привід для групових порушень громадського порядку: 

1) за масштабом: міжнародні, республіканські, регіональні, 

локальні або місцеві; 

2) за способом виникнення: попередньо організовані, спонтанні; 

3) за порядком регулювання: дозволені для проведення 

(санкціоновані), недозволені для проведення (несанкціоновані); 

4) за регулярністю проведення: 

 постійні (культурно-масові заходи); 

 періодично повторювані (демонстрації, спортивні змагання, 

народні гуляння та ін.); 

 разові (відкриття меморіального пам’ятника, меморіального 

комплексу та ін.); 

5) за значенням: міжнародні, республіканські, регіональні. місцеві; 

6) за суб‘єктами організації і проведення: організовані 

державними органами, громадськими об’єднаннями, включаючи міжнародні, 

релігійними організаціями; 



 

 

7) за місцем проведення: в будинках, спорудах, на відкритій 

місцевості (зокрема на водній акваторії); 

8) за можливістю участі: загальнодоступні, обмежені соціальним 

статусом або кількістю учасників та глядачів, такі, що допускають в зоні 

проведення заходу наявність неорганізованого, тобто такого, що там 

перебуває населення; 

9) за типом спільностей: формальні, неформальні; 

10) за кількістю учасників: великі, середні, дрібні. 

Проведення класифікації масових заходів дозволяє не лише з’ясувати 

їх сутність та відокремити один від одного, а й пристосувати діяльність 

органів внутрішніх справ до умов їх проведення. 

Отже, треба погодитися з думкою В.Г. Поліщука, який вважає, що 

масові заходи – це організована, санкціонована, або несанкціонована форма 

активних дій великих груп людей в громадських місцях з метою виявлення їх 

волі, захисту своїх прав та свобод, законних інтересів, задоволення потреб в 

економічній, політичній, соціально-культурній, інших матеріальних і 

духовних сферах. 



 

 

31. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 

Складність суспільних відносин, пов'язаних з реалізацією громадянами 

України права на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, переконливо 

свідчить про гостру необхідність правового регулювання порядку організації 

і проведення масових заходів в Україні, у тому числі адміністративно-

правовими нормами. Але на сьогоднішній день цей процес, безперечно, 

повинен проходити на якісно новій основі — переході від владних, 

командних методів до правових. Тому зростає значення адміністративно-

правового регулювання, його вдосконалення, наукового узагальнення 

практики здійснення, а також розвитку на даній основі відповідних приписів 

адміністративно-правових норм. 

Основними елементами правового регулювання у будь-якій сфері, у 

тому числі в сфері забезпечення громадського порядку при проведенні 

масових заходів є правозабезпечення та правозастосування. Ці елементи, на 

думку С.С. Алєксєєва, стали найбільш необхідними та суттєвими при 

розгляді правового регулювання того чи іншого виду суспільних відносин, 

які складаються у суспільстві. 

Дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання в сфері 

громадського порядку передбачає, перш за все, з'ясування кола суспільних 

відносин, які виникають в даній області, тобто визначення предмета 

правового регулювання. Як зазначає С.С. Алєксєєв, предмет правового 

регулювання є головним фактором, який обумовлює виділення галузі в 

правовій системі. Ним охоплюються усі суспільні відносини, в які вступають 

їх учасники при здійсненні своїх прав та обов'язків, зокрема, на участь у 

масових заходах. 

Наявність специфічної групи суспільних відносин в зазначених умовах, 

суб'єктами яких виступають державні і громадські органи, підприємства, 

установи, організації та їх посадові особи, а також громадяни, викликає 

необхідність їх нормативно-правової регламентації. 

Особливістю таких відносин, які регулюються нормами права, є те, що 

вони виникають у сфері правозабезпечення та правозастосування. 

В.Г. Поліщук ці відносини розділяє на такі основні групи: 

 суспільні відносини, які визначають компетенцію органів державної влади 

і управління і деяких інших державних органів щодо здійснення 

виконавчої і розпорядчої діяльності; 

 правове положення, громадських об'єднань і формувань у зазначеній сфері 

суспільних відносин; 

 правове положення громадян в зазначеній сфері; 

 відносини, які виникають в ході реалізації суб'єктами своїх прав та 

обов'язків; 

 процедурні (процесуальні) відносини
1
. 



 

 

Від змісту та характеру предмета багато в чому залежать особливості 

змісту правового регулювання, так само і особливості структури права, 

зокрема, поділ їх на галузі. 

Для відносин, які складають предмет адміністративно-правового 

регулювання порядку організації і проведення масових заходів характерні 

такі ознаки: 

 однією з обов'язкових сторін в цих відносинах завжди є орган державної 

виконавчої влади (посадова особа); 

 їх змістом є діяльність, безпосередньо пов'язана із здійсненням 

громадянами права на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій. 

Предмет регулювання являє собою постійно діючий, керований процес, 

який може бути представлений у вигляді комплексної програми, де правове 

опосередкування повинно стати інструментом, що забезпечує сприятливі 

умови для спілкування людей, створення гарантованого механізму реалізації 

громадянами прав та свобод.  

Вид та методи правового регулювання, які закріплені законодавством 

визначаються не тільки предметом. Вони залежать також від завдань, 

цілеспрямованих інтересів держави в цій сфері, які об'єктивно обумовлені 

існуючими матеріальними умовами життя. 

Основними елементами системи правового регулювання є, в першу 

чергу, норми права, тобто загальнообов'язкові формально-визначені правила 

поведінки, які похідні від держави і нею охороняються. Норми права 

розміщуються, головним чином, в нормативних актах — офіційних 

документах органів державної законодавчої або виконавчої влади 

правотворчого характеру. 

Норми права являють собою продукт творчої діяльності законодавця, 

внаслідок чого не тільки відображається об'єктивна реальність, але й 

формуються ідеї про її доцільну зміну. 

Зміна політики нашої держави в питаннях надання прав та свобод 

громадян, звичайно тягне і зміни відповідного законодавства. 

Не менш актуальним, стосовно досліджуваної проблеми, постає 

питання методів законодавчого адміністративно-правового регулювання, 

тому що з предметом правового регулювання пов'язаний відповідний метод, 

і їх єдність є цілком закономірною. Крім того, як свідчить нормотворча 

практика, ефективне регулювання можливе лише за умов суворої 

відповідності предмета та метода регулювання. 

Отже, враховуючи особливості та характер відносин в досліджуваній 

сфері під правовим регулюванням порядку організації і проведення масових 

заходів слід розуміти цілеспрямований вплив на суспільні відносини і 

поведінку учасників масових заходів за допомогою певних правових засобів 

з метою охорони конституційних прав та свобод їх учасників. 

Звертає на себе увагу, що основу нормативно-правового регулювання 

організації і проведення масових заходів складає Конституція України. Так, 

статтею 39, передбачено право громадян збиратися мирно, без зброї і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких 



 

 

завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування. 

Офіційне тлумачення питання про завчасне сповіщення органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення 

зборів, мітингів, походів і демонстрацій визначено в Рішенні 

Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р. 

В даному рішенні визначається, що конкретного строку, протягом 

якого необхідно сповістити  органи  виконавчої  влади  чи органи місцевого 

самоврядування про проведення зазначених акцій, чинним законодавством 

України не встановлено.  

Частина друга статті 39 Конституції України передбачає обмеження 

судом реалізації права громадян на проведення мирних зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій (відповідно до закону і лише в інтересах національної 

безпеки та громадського порядку - з метою запобігання  заворушенням  чи 

злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 

людей), то вирішення цього  питання  на практиці потребує певного часу. За 

цей період необхідно з'ясувати умови проведення масових акцій, їх 

відповідність чинному законодавству та визначити необхідність залучення 

певних сил та засобів правопорядку тощо. У зв'язку з цим має бути 

встановлений і “граничний термін часу, до якого можливе подання 

повідомлень про наміри провести вказані заходи їх організаторами”. На 

думку В.В. Букача, що основний зміст свободи мирного зібрання включає 

наступні можливості: 1) організація публічного заходу; 2) участь у ньому, 

включаючи висловлення власної думки на плакатах транспарантах; 3) вимога 

громадян до держави, її органів не перешкоджати реалізації закріпленого 

конституційного права; 4) вимога від державних органів надати відповідні 

території, будинки, вулиці, площі, а також забезпечити охорону 

громадського порядку під час проведення публічного заходу. 

Проводити збори, мітинги, походи і демонстрації громадяни можуть за 

умови обов'язкового завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади 

чи органів місцевого самоврядування. Таке сповіщення має здійснюватись 

громадянами через  організаторів масових зібрань. Завчасне сповіщення 

відповідних органів про проведення тих чи інших масових зібрань - це строк 

від дня такого сповіщення до дати проведення масового зібрання. 

Тривалість строків завчасного сповіщення має бути у розумних межах і 

не повинна обмежувати передбаченого статтею 39 Конституції України права 

громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Такі строки 

мають слугувати гарантією реалізації цього права громадян. Упродовж цього 

строку зазначені органи мають здійснити і ряд підготовчих заходів, зокрема, 

для забезпечення безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингу, 

походу чи демонстрації, підтримання громадського порядку, охорони прав і 

свобод інших людей. У разі необхідності органи виконавчої влади чи 

місцевого самоврядування можуть погоджувати з  організаторами масових 

зібрань дату, час, місце, маршрут, умови, тривалість їх проведення тощо. 



 

 

Строк завчасного сповіщення має бути достатнім і для того, щоб 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування могли 

визначитися, наскільки проведення таких зібрань відповідає закону, та в разі 

потреби, згідно з частиною другою статті 39 Конституції України, звернутися 

до суду для вирішення спірних питань. 

 Визначення конкретних  строків  завчасного  сповіщення  з 

урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу 

проведення тощо є предметом законодавчого регулювання. 

 Порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій затверджений Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 

липня 1988 р. і залишається незмінним до сьогоднішнього дня, однак, що 

очевидно, потребує перегляду та доопрацювання окремих його положень 

відповідно до нині діючого законодавства. 

Проведення вищевказаних заходів повинно здійснюватись з 

дотримання наступних вимог: 

 1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації 

робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради. 

 2. З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або 

демонстрації можуть звертатись особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, 

- уповноважені трудових  колективів підприємств, установ і організацій, 

громадських організацій та політичних партій. 

 3. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або 

демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів до 

намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета, форма, місце 

проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, 

передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові 

уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), 

дата подачі заяви. 

 4. Виконавчий комітет відповідної місцевої ради розглядає заяву і 

повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш 

як за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Виконавчий 

комітет має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, 

інші час і місце проведення заходу. Рішення може бути оскаржено у 

вищестоящий виконавчий і розпорядчий орган або до суду у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 5. Виконавчий комітет ради забезпечує необхідні умови для 

проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації. 

 6. Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться 

відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені строки і в 

обумовленому місці. 

7. При проведені зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій 

уповноважені (організатори), а також інші учасники зобов'язані 

додержуватися законів України, громадського порядку. Учасникам 

забороняється мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або 

пристосовані предмети, які може бути використано проти життя і здоров'я 



 

 

людей, для заподіяння матеріальної шкоди державним, громадським 

організаціям і громадянам. 

 8. Державні і громадські організації, їх посадові особи, а також 

громадяни не мають права перешкоджати зборам, мітингам, вуличним 

походам і демонстраціям, які проводяться з додержанням встановленого 

порядку. 

 9. Виконавчий комітет ради забороняє збори, мітинг, вуличний похід 

або демонстрацію, якщо мета їх проведення суперечить Конституції України 

або загрожує громадському порядку і безпеці громадян. 

Останнім часом на сторінках багатьох заco6iв масової інформації, у 

виступах політиків i коментаторів мітинги, демонстрацій i пікети 

розглядаються як акти громадянської непокори. Таке трактування не можна 

визнати коректним, оскільки воно суперечить ст. 68 Конституції України. 

Будь-яке непідкорення законним вимогам представникам владних структур, 

якими б мотивами воно не пояснювалось, повинно тягнути за собою 

відповідальність. 

Чинне законодавство не містить якихось обов'язкових приписів щодо 

місць, де можуть проводитися масові заходи, і часу їх проведення. Проте у п. 

3 постанови Верховної Ради Української РСР від 29 листопада 1990 р. “Про 

невідкладні заходи по забезпеченню законності і правопорядку в республіці” 

передбачалося: “з метою забезпечення нормальної життєдіяльності міст та 

інших населених пунктів республіки виконкомам місцевих рад народних 

депутатів визначити відповідні місця для проведення мітингів, демонстрацій 

та інших масово-політичних заходів громадян. Дозволяти їх проведення у 

неробочий час, вихідні дні тижня та у спеціально відведених місцях за умови 

забезпечення належного громадського порядку”. Якщо керуватись цією 

постановою нині, то слід було б визнати протиправними мало не всі масові 

заходи, що проводились останнім часом. Отже, природно, виникає питання, 

чи зберігає цей акт силу і донині. Відповідно до ст. 3 Закону України “Про 

правонаступництво України” від 12.09.91 р.
1
 в Україні діють не лише закони, 

але й інші акти Української РСР, якщо вони не суперечать законам України, 

прийнятим після проголошення її незалежності. Проте відповідно до п. 1 ч. 1 

ст. 92 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії належать до 

сфери виключно законодавчого регулювання, тобто не можуть регулюватися 

постановами Верховної Ради. Тому нормативна частина зазначеної 

постанови уже втратила чинність. 

Одним із способів розв’язання протиріч, які існують в регулювання 

реалізації громадянами права на свободу мирних зібрань, є прийняття Закону 

України “Про маніфестації”. 

Так, у ньому доцільно було б передбачити, що встановлення 

можливості проводити масові громадсько-політичні заходи лише в 

спеціально відведених для цього місцях на практиці призвело б до того, що 

такі місця стали б виділятись десь на відлюдді, що фактично позбавило б їх 

здійснення реального смислу, хоча і забезпечило б належний “комфорт” для 

органів влади та урядовців 
1
. Тому в кожному конкретному випадку це 



 

 

питання повинно вирішуватись в індивідуальному порядку, встановленому 

законом, з участю організаторів і компетентних органів влади, включаючи 

суди. Безпосередньо в Законі України “Про маніфестації” можна було 

передбачити лише коло об'єктів, до яких учасники масових акцій не мають 

права підходити ближче, ніж визначено у цьому Законі. Наприклад, 

проведення мітингів і пікетування приміщень судів і прокуратури є прямим 

посяганням на незалежне виконання ними своїх державних обов'язків. 

Невиправданим було б і обмежувати можливість проведення масових 

акцій лише неробочими днями і неробочим часом, тим більше, що робочий 

час для різних категорій працюючих визначається по-різному, а для 

непрацюючих це взагалі не має значення. Безпосередньо в Законі можна було 

б встановити заборону проведення акцій протесту лише в святкові дні, 

визнані неробочими, передусім у День Незалежності України. 

Що ж до процедури узгодження питань проведення масових акцій, то 

вона з 1988 р. і донині має повідомлювальний характер, а тому численні 

твердження у засобах масової інформації про “санкціоновані” і 

«несанкціоновані» мітинги не мали і не мають під собою юридичних підстав. 

Про це свідчить те, що їх організатори відповідно до ст. 1 Указу від 

28.07.88 р. звертаються до органів влади із заявами про проведення 

відповідних акцій, а не про дозвіл на їх проведення чи на одержання на це 

санкції. В Указі зазначено, що заява подається у виконавчий комітет 

“відповідної місцевої ради”. Виходячи із смислу п. 3 ч. 2 ст. 38 Закону “Про 

місцеве самоврядування” ними є виконкоми сільських, селищних і міських 

рад — і тільки, оскільки районні і обласні ради виконкомів не мають 
1
[7]. Не 

вправі вирішувати цих питань і місцеві органи державної виконавчої влади, 

оскільки зазначене повноваження делеговано виконкомам рад державою. Про 

те, що порядок проведення масових акцій не має дозвільного характеру, 

свідчить і те, що в разі, коли виконком не розгляне заяви або не звернеться до 

суду зі своєю заявою про заборону заходи, її проведення слід вважати 

правомірним, за винятком випадків оформлення заяви без додержання 

встановлених вимог. Висунення заперечень проти цього з боку виконкому 

без використання ним права на звернення до суду не має юридичного 

значення для організаторів заходів. Це, звичайно, не виключає можливості 

пошуку між ними взаємоприйнятного рішення про місце і час проведення 

цих заходів. 

Звертає на себе увагу те, що відповідно до ст. 38 Закону “Про місцеве 

самоврядування” повноваження виконкомів щодо регулювання проведення 

масових акцій не обмежуються акціями, передбаченими у ст. 39 Конституції 

України, але стосуються також спортивних, видовищних та інших масових 

заходів, які не мають громадсько-політичного характеру. На мою думку, це 

також повинно дістати відображення в майбутньому Законі про масові 

публічні заходи, але стосуватись лише тих випадків, коли ці заходи 

проводяться поза концертними залами і спортивними спорудами. 

В Законі доцільно уточнити перелік суб'єктів звернення до виконкомів 

рад з приводу проведення масових заходів у порівнянні з переліком, який 



 

 

міститься в Указі. На перше місце серед них слід поставити уповноважених 

місцевих осередків політичних партій і громадських організацій (зауважимо, 

що на час видання Указу політичних партій, крім КПРС — КПУ, не 

існувало). Ініціативні ж групи громадян повинні нараховувати не менше 

десяти осіб із зазначенням їх паспортних даних. 

Слід також визначити в Законі винятки із загального порядку 

врегулювання питань, пов'язаних з проведенням масових заходів. Зі свого 

боку вважаю, що немає потреби у поданні до виконкомів рад заяв про 

проведення зборів і конференцій трудових колективів, з'їздів, конференцій, 

зборів членів політичних партій та їх осередків, які відбуваються відповідно 

до їх статутів; загальних зборів, сходів жителів населених пунктів, 

громадських слухань та інших подібних акцій, які організовуються 

територіальними громадами; заходів, до числа організаторів яких входять 

самі органи місцевого самоврядування і виконавчої влади; зборів виборців 

для висування кандидатів на виборні посади. 

У вирішенні конфліктних ситуацій, які можуть виникати навколо 

організації і проведення масових заходів, велику роль відіграють суди. 

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Конституції України обмеження щодо реалізації 

цього права можуть встановлюватися судом відповідно до закону і лише в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або 

захисту прав і свобод інших людей. Проте в чинному законодавстві немає 

відповіді на те, яким є характер цих судових обмежень. На мій погляд, до їх 

числа належать, по-перше, однозначна заборона проводити масову акцію, 

якщо її організатори наполягатимуть на неприйнятному, на думку суду, часі і 

місці її проведення або за наявності інших обставин, які свідчать про загрозу 

соціальним цінностям, зазначеним у ст. 39 Конституції, по-друге, 

конкретизація в судовому рішенні додаткових умов проведення заходів з 

врахуванням позиції її організаторів та виконкому. Думається, що із заявою 

до суду про обмеження проведення масової заходи можуть звернутись будь-

які особи, які вважають, що її проведення порушує їх законні права та 

інтереси. 

На мою думку, вирішення ряду проблемних питань щодо судового 

забезпечення зазначеного права значно підвищиться у зв’язку з прийняттям 

Кодексу адміністративного судочинства України
1
.  

На закінчення потрібно звернути увагу на потребу більш чіткого 

визначення суб'єкта порушення встановленого порядку організації чи 

проведення масових акцій, відповідальність за що передбачена у ст. 185-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. У частині першій цієї 

статті зазначений суб'єкт взагалі конкретно не визначений, тоді як частина 

друга розрахована на їх організаторів. З цього можна зробити висновок, що 

за ч. 1 ст. 185-1 мають притягуватися будь-які учасники дійства. Але важко 

чітко відділити учасників мітингу і осіб, які опинились на місці його 

проведення випадково, перехожих, які зупинились послухати ораторів, та ін. 

На мою думку, саме організаторами слід обмежити адміністративну 



 

 

відповідальність учасників масових заходів. Решта учасників підлягала б 

притягненню до відповідальності за злісну непокору чи опір працівникам 

міліції, хуліганство та інші порушення громадського порядку. 

Суб'єктами відповідальності за порушення порядку організації і 

проведення масових публічних акцій можуть бути також об’єднання 

громадян та політичні партії та їх осередки, до яких є можливим 

застосовувати юридичні санкції, передбачені Законами України “Про 

політичні партії в Україні” та “Про об’єднання громадян”. 

В межах одного розділу неможливо висвітлити всі аспекти 

розглядуваної проблеми, яка заслуговує всебічного розгляду і обговорення. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що норми права, які 

регулюють суспільні відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією 

громадянами права на проведення масових заходів, в сукупності складають 

правовий інститут, який містить в собі норми державного, адміністративного, 

трудового, фінансового та інших галузей права. 



 

 

32. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЛІЦІЄЮ ОХОРОНИ  

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 

Головний зміст діяльності органів внутрішніх справ під час проведення 

масових заходів складається із створення найбільш сприятливих умов їх 

проведення. На думку, В.Г. Поліщука громадський порядок, з точки зору 

об'єкта адміністративно-правової охорони в умовах проведення масових 

заходів, як соціально-правову категорію, що розкриває її значення для 

забезпечення умов реалізації громадянами конституційних прав і свобод, 

обстановки спокою, сприятливих зовнішніх умов для гармонійного 

поєднання громадських, особистих інтересів, нормального спілкування в 

публічних місцях і поза ними
. 

Ці завдання вирішуються комплексно, на основі узгоджених дій усіх 

служб органів внутрішніх справ з урахуванням форм і методів їх роботи, 

розмежування компетенції і відповідальності.  

Розглядаючи масові заходи як соціальне явище, слід відзначити, що їх 

проведення зумовлює особливу обстановку на даній території, для якої 

характерні такі специфічні особливості: певною мірою порушується 

повсякденний ритм життя району, міста або країни в цілому; масові заходи 

проводяться, як правило, на обмеженій території з участю великої кількості 

людей; можливість швидкої зміни оперативної обстановки; стихійне 

формування певних “неформальних” груп, які здійснюють негативний вплив 

на стан суспільного порядку і безпеки та здатних скоювати різноманітні 

правопорушення; виникнення групових порушень громадського порядку, 

масових безпорядків, пожеж, пошкодження конструкцій, інших не 

передбачених обставин, що створюють загрозу громадському порядку і 

безпеці; можливість заподіяння шкоди підприємствам, організаціям, 

особистим інтересам громадян та ін. 

При забезпеченні громадського порядку під час проведення заходів з 

масовою участю громадян особливо актуальними виступають питання 

організації і тактики його охорони. Це пов'язано з тим, що кількість масових 

заходів збільшується з року в рік, кількість учасників заходів також постійно 

зростає.  

Таким чином, вирішення комплексу завдань у сфері охорони 

громадського порядку в багатьох випадках залежить від чітко продуманих, 

скоординованих дій державних органів, громадських організацій, які несуть 

відповідальність за створення відповідних умов під час проведення масового 

заходу в межах своєї компетенції. Лише об‘єднання і узгодження умов їх 

діяльності дозволяють раціонально розподілити сили і засоби, а також сприяє 

успішному вирішенню покладених на них завдань. 

На забезпечення громадського порядку при проведенні масових заходів 

впливає ряд специфічних факторів. До основних з них належать: характер 

заходу, що проводиться; скупчення великої кількості людей на обмеженій 

території (фактор натовпу); динаміка та різка зміна подій, що відбуваються; 



 

 

швидка зміна оперативної обстановки; специфічний контингент присутніх 

осіб (представники опозиційних партій, агресивно налаштовані угруповання 

вболівальників, особи у нетверезому стані та ін.); особливості розташування 

спортивно-видовищних та інших об‘єктів проведення масових заходів; 

необхідність призупинити роботу деяких підприємств або змінити рух 

міського транспорту на час проведення масового заходу; обов‘язкове 

врахування погодних умов на момент проведення масового заходу. 

Окрім переліченого, необхідно мати на увазі, що будь-який масовий 

захід потенційно ускладнює суспільну обстановку на певній території. При 

цьому в більшій чи меншій мірі порушується звичайний ритм життя 

населення, процеси суспільного життя набувають особливого динамізму. 

Скупчення людей на обмеженій території при певних умовах може стати 

поштовхом для різного роду групових порушень громадського порядку, що, в 

свою чергу, відволікає значні сили підрозділів охорони громадського 

порядку від виконання повсякденних завдань. 

Охорона громадського порядку під час проведення масових заходів є 

різновидом управлінської діяльності. 

Аналіз нормативних та методичних джерел свідчить, що основними 

завданнями органів внутрішніх справ при забезпеченні правопорядку і 

безпеки під час проведення масових заходів є:  

 забезпечення успішного проведення заходів; 

 суворе дотримання учасниками заходів і глядачами встановлених 

правил поведінки;  

 попередження і припинення можливих злочинів, порушень 

громадського порядку;  

 надання допомоги іншим державним органам в забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки;  

 недопущення послаблення охорони громадського порядку на інших 

територіях міста. 

Органи внутрішніх справ є активними учасниками підготовки і 

проведення масових заходів. При цьому завдання охорони громадського 

порядку вирішуються комплексно, на підставі узгоджених дій всіх підрозділів 

та служб, розмежування їх компетенції і відповідальності. 

Процес організації і забезпечення громадського порядку, на думку 

Л.Л.Попова, умовно поділяється на три етапи: підготовчий, виконавчий, 

заключний. 

 

Підготовчий етап охорони громадського порядку. На підготовчому 

етапі організовується підготовка особового складу та технічних засобів до 

несення служби, проводиться остаточне дослідження території та об‘єктів 

разом з організаторами та усуваються виявлені недоліки; проводиться 

службовий інструктаж нарядів і посадових осіб, уточнюються їх задачі та 

обов‘язки при проведенні заходу, проводяться тренування та репетиції дій 



 

 

нарядів в екстремальних умовах на закріплених за ними ділянках, 

організовується надійна взаємодія всіх зацікавлених служб і організацій. 

Першим організаційним заходом при підготовці до служби є створення 

в територіальному органі внутрішніх справ координаційного центру. Залежно 

від масштабів масових заходів таким центром може бути оперативний штаб 

або координаційний орган. 

До складу оперативного штабу входять: начальник та його заступники; 

оперативний черговий; група управління силами і засобами; група інформації 

і аналізу; оперативно-слідча група; запрошуються представники швидкої 

допомоги та місцевої адміністрації. 

Основними силами, які забезпечують охорону громадського порядку 

та безпеку громадян під час масових заходів, є особовий склад органів і 

підрозділів внутрішніх справ, а додатковими силами – особовий склад 

органів та підрозділів внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС 

України.  

Основними видами нарядів, що залучаються до несення служби із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів, є: 

 патруль (П) – рухомий наряд у складі двох-трьох працівників 

міліції; до складу наряду можуть залучатися як міліціонери, так і 

військовослужбовці внутрішніх військ; входить до складу патрульної групи; 

 патрульна група (ПГ) – наряд у складі двох або більше патрулів 

під керівництвом старшого групи, які несуть службу на зовнішньому 

периметрі території, де відбуваються масові заходи;  

 пост охорони порядку (ПО), пост спостереження (ПС) – 

визначене місце або ділянка місцевості, де працівники міліції виконують 

покладені на них обов’язки; пост, як правило, виставляється на кордоні 

території проведення масового заходу з метою нагляду як за поведінкою, 

пересуванням учасників заходу, так і за перекриттям (пропуском) руху в 

найбільш уразливих місцях;  

 патруль для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) – наряд для 

забезпечення контролю за безпекою руху автотранспорту та учасників 

(пішоходів) у межах території проведення масового заходу;  

 контрольно-пропускний пункт (КПП) – виставляється для 

забезпечення пропускного режиму або обмеження руху транспорту і 

пішоходів у конкретному місці проведення масового заходу, як правило, при 

урочистих масових та спортивно-видовищних заходах (наприклад, під час 

параду);  

 наряд супроводження (НС) – призначений для забезпечення 

охорони громадського порядку та безпеки під час організованого збору 

учасників масового заходу, здійснення ними вуличного походу та їх 

евакуації;  

 заслін (З), міліцейський ланцюжок (МЛ) – наряд, який виконує 

завдання по блокуванню (перекриттю) окремих напрямків або певної ділянки 

місцевості, де проводиться масовий захід; 



 

 

 група застосування спеціальних засобів (ГЗСЗ) – наряд, який 

виконує завдання із запобігання та припинення групових порушень 

громадського порядку, масових безпорядків, чисельних випадків хуліганства 

тощо, які можуть виникнути під час проведення масового заходу; 

 резерв (Р) – наряд, призначений для вирішення завдань, що 

раптово виникають під час проведення масового заходу, посилення певних 

нарядів або їх заміни; як правило, зосереджується поблизу найбільш 

уразливих місць проведення масового заходу. 

Крім основних видів нарядів, за рішенням керівника до їх складу 

можуть залучатися: 

 оперативна група (ОГ) – для забезпечення керування силами та 

засобами; група складається з працівників штабу та зв’язківців; 

 оперативно-пошукові групи (ОПГ) – для розкриття та 

припинення злочинів по “гарячих” слідах; групи складаються з працівників 

оперативних служб (карного розшуку, кримінального пошуку тощо);  

 група забезпечення (ГЗ) – для надання допомоги основним 

силам у забезпеченні охорони громадського порядку та безпеки; група 

складається з працівників Державтоінспекції, відомчої медичної служби; 

 група документування протиправних дій (ГД) – для 

забезпечення фіксації подій, пов’язаних з проведенням масових заходів; 

група складається з фахівців НДЕКЦ, дізнання;  

 група розбору із затриманими правопорушниками (ГРП) – 

складається з фахівців слідства, дізнання, карного розшуку.  

На першому етапі штаб приступає до складання плану основних заходів, 

в якому необхідно передбачити організаційні заходи, підбір відповідальних осіб 

на найбільш складні ділянки роботи, заходи, які стосуються питань підготовки 

служби, її проведення та надання практичної допомоги підпорядкованим 

підрозділам і приданим силам. 

При організації охорони правопорядку та громадської безпеки під час 

проведення масових заходів керівник повинен передбачати: 

На вулицях, площах, у парках, скверах:  

 по зовнішньому периметру території проведення заходу – 

недопущення проходу до місця заходів осіб, які знаходяться в стані 

сп’яніння, мають предмети, які можна використати для нанесення тілесних 

ушкоджень; забезпечення безперешкодного проходу місцевих жителів до 

своїх помешкань, а працівників установ, підприємств, організацій – до місця 

роботи; створення міліцейських ланцюжків перед шляхами пересування 

протидіючих груп громадян; проїзд (відведення) автотранспорту; 

 охорону важливих об’єктів, що знаходяться поблизу проведення 

заходу; 

 поступову (планомірну) евакуацію визначеними шляхами 

учасників та глядачів заходу після його завершення, організовану посадку та 

безпечний проїзд комунальним транспортом. 

Під час піших походів:  



 

 

 завчасне відведення транспорту від маршруту проведення заходу; 

 можливість зміни руху учасниками заходу від раніше 

визначеного маршруту; 

 можливість блокування проїжджої частини вулиць. 

Основною вимогою при підготовці планів охорони громадського 

порядку при проведенні масових заходів є чітке формулювання основних цілей 

і задач, що випливають із змісту оперативної обстановки. При цьому стан 

діяльності органу внутрішніх справ ставиться у пряму залежність від того, 

наскільки з‘ясовані ці завдання і цілі, як визначені напрямки їх виконання. 

Варіанти охорони громадського порядку та безпеки, чисельність 

особового складу, що залучається, його оснащеність, форма одягу тощо 

визначаються відповідними рішеннями керівників органів внутрішніх 

справ, на території обслуговування яких проводяться масові заходи: 

 звичайний варіант несення служби - при незначній чисельності 

учасників заходу та прогнозованому неускладнені оперативної обстановки;  

 посилений варіант несення служби - при значній кількості 

учасників заходу або наявній інформації про можливі ускладнення 

оперативної обстановки; 

 особливий варіант несення служби - при великій кількості 

учасників масового заходу, а також за участю вищих посадових осіб України, 

зарубіжних країн або відомих громадсько-політичних діячів, присутність 

яких може викликати підвищений суспільний інтерес та призвести до різкого 

ускладнення обстановки.  

При підготовці рішення на охорону громадського порядку детально 

вивчається програма проведення масового заходу, інформація про кількість 

глядачів та інших учасників, маршрути їх руху, розташування торговельних 

точок, стоянок автотранспорту, а також інформація про погодні умови. 

Підготовка проведення різного роду масових заходів повинна включати 

насамперед питання взаємодії всіх служб і підрозділів органів внутрішніх 

справ, що залучаються на охорону громадського порядку.  

В результаті всебічного вивчення і оцінки інформації, пов‘язаної із 

заходом, що буде проводитися, у групи з розробки рішення складається 

замисел на організацію охорони громадського порядку, який включає такі 

елементи: спосіб охорони громадського порядку; характер режимних заходів; 

місця зосередження основних сил і резерву; порядок маневру та 

оперативного керування нарядами. 

Для координації спільних дій органів правопорядку напередодні 

проведення заходу проводиться планування розстановки сил та засобів, яка 

включає в себе: способи виконання поставленого завдання; зона оточення, 

час висування підрозділів служби охорони громадського порядку, введення 

обмеження руху автотранспорту і пішоходів та відновлення руху після 

закінчення заходу; поділ території оточення на зони, сектори, дільниці; 

визначення видів нарядів, їх склад та особисті обов‘язки; розрахунок 

необхідної кількості співробітників, військовослужбовців внутрішніх військ, 



 

 

а також кількість технічних і спеціальних засобів; порядок підготовки 

особового складу до несення служби; організація управління підрозділами і 

нарядами, схема зв‘язку; основні варіанти дій нарядів при ускладненні 

оперативної обстановки, порядок використання резерву, маневру силами; 

порядок взаємодії з органами СБУ, командуванням військових частин, 

навчальних закладів, керівниками державних органів, установ і підприємств, 

які забезпечують проведення заходу. 

Одним з важливих питань при організації взаємодії стає визначення 

порядку використання всіх служб міліції, військ, а також громадськості на 

випадок виникнення групових порушень громадського порядку або масових 

безпорядків. Взаємодія організується при поставленні завдань, які в ході 

несення служби уточнюються. 

 

Виконавчий етап охорони громадського порядку. Виконавчий етап 

охорони громадського порядку охоплює діяльність підрозділів і нарядів від 

початку здійснення заходів охорони до закінчення евакуації і 

розосередження глядачів і учасників масового заходу. 

Виконавчий період охоплює діяльність особового складу органів і 

підрозділів під час проведення масового заходу, протягом якого особливо 

проявляються підготовленість нарядів, організаційні здібності керівників 

органів внутрішніх справ, знання основ тактики охорони громадського 

порядку, вміння здійснювати оперативне управління підрозділами і нарядами 

у різних ситуаціях. 

У зазначений період організується управління нарядами, здійснюється 

видалення із зони оточення осіб, які не мають відношення до заходу, що 

проводиться, вводяться передбачені планом обмеження руху транспорту та 

пішоходів, організується пропускний режим на КПП та турнікетах, 

реалізуються заходи адміністративного попередження, припинення і 

стягнення, що передбачені чинним законодавством, затримуються та 

видаляються громадяни, що порушили встановлені правила, здійснюється 

маневр силами і засобами, використовується резерв, штабом постійно 

контролюється виконання наказів і команд, здійснюється взаємодія всіх 

зацікавлених представників. 

У Настанові про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо 

організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян 

під час проведення масових заходів та акцій та Статуті патрульно-постової 

служби міліції України встановлені організаційні форми, методи, прийоми та 

способи забезпечення громадського порядку і безпеки при проведенні 

масових заходів. Разом з тим застосування того або іншого тактичного 

прийому, способу дії визначається конкретною обстановкою і залежить від 

названих факторів, характеру завдання, що виконується, та наявності сил і 

засобів. 

Застосування тактичних дій здійснюється на плановій основі. Це 

означає, що, по-перше, планом охорони громадського порядку і забезпечення 

безпеки передбачається їх застосування, по-друге, при ускладненні 



 

 

оперативної обстановки під час проведення масового заходу завчасно 

розроблюються типові тактичні дії. 

Керівник органу внутрішніх справ на основі прогнозу можливого 

розвитку подій створює для себе модель майбутньої ситуації і визначає 

найбільш схожі для даного випадку тактичні дії, які б могли сприяти 

нормалізації обстановки і успішному вирішенню завдань.  

Для органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів 

найбільш важливе значення мають такі тактичні принципи: масовість 

використання сил і засобів міліції, військ та громадськості; комплексне 

використання сил і засобів; активність застосування сил і засобів; раптовість 

їх застосування; маневр силами і засобами; скритність здійснюваних заходів; 

доцільність використання тактичного прийому, способу. 

Крім розглянутих тактичних принципів охорони громадського порядку 

використовуються також принципи оперативності і безперервності 

управління, передбачення і прогнозування оцінки подій. 

Необхідно відзначити, що у межах одного і того ж методу нарядами 

міліції можуть використовуватися наступні способи та прийоми: 

спостереження, зауваження, роз‘яснення, доставляння, вимога, опитування, 

огляд, переслідування, обхід, об‘їзд, перевірка, надання допомоги, охорона, 

підтримання зв‘язку та ін. 

Специфіка охорони громадського порядку при проведенні масових 

заходів, на відміну від звичайних умов, вимагає введення певного режиму 

обмежень, оскільки звичайними методами забезпечити належний порядок 

неможливо. В деяких випадках доводиться проводити оточення зони 

проведення заходу, видаляти з неї осіб, що не мають відношення до заходу, 

наприклад, при проведенні футбольного матчу на стадіоні, спортивної 

естафети на вулицях міста. В зону оточення не допускаються особи, що 

мають великий багаж. Перекривається рух транспорту або змінюється 

напрямок його маршрутів. У необхідних випадках зупиняється проведення 

дорожніх та деяких інших видів робіт. При створенні зони оточення 

приймаються заходи до її звільнення від осіб і транспорту, які не мають 

відношення до даного заходу. 

Велике значення в охороні громадського порядку при проведенні 

масових заходів мають організація зв‘язку та інформації.  

Таким чином, особовий склад службових нарядів, всебічно 

використовуючи всі види зв‘язку, знаходячись на будь-якому посту, 

маршруті, зобов‘язаний негайно повідомляти на пункт управління про всі, 

навіть незначні пригоди, різноманітні ускладнення обстановки в місцях 

несення служби. 

 

Заключний етап охорони громадського порядку. Заключний етап 

починається з моменту закінчення заходу і закінчується після здійснення 

евакуації та посадки основної маси людей на громадський транспорт. Під час 

заключного періоду здійснюється ряд організаційних і практичних заходів. 



 

 

Оперативний штаб організовує вихід глядачів з об‘єкта проведення масового 

заходу після його закінчення. 

На цьому етапі знімаються введенні режимні обмеження. У повному 

обсязі відновлюється перервана робота транспорту та окремих підприємств, 

згортаються сили і засоби, підводяться висновки служби та дається загальна 

її оцінка. У випадку виявлення серйозних обставин, що можуть вплинути на 

безпеку людей у майбутньому, при проведенні подібних заходів готується і 

направляється відповідна інформація місцевій владі та організаторам 

масових заходів. 

Забезпечивши евакуацію та розосередження учасників заходу, 

наряди міліції збираються в раніше визначених місцях для підведення 

підсумків роботи і короткої оцінки їх діяльності.  

Підведення підсумків роботи оформляється довідкою. Підсумки 

несення служби можуть бути підведені на нараді керівників органів, 

підрозділів, які брали участь в охороні громадського порядку і забезпеченні 

безпеки під час проведення масового заходу.  

Одним з важливих елементів організації і забезпечення громадського 

порядку при проведенні масових заходів виступає контроль за організацією 

охорони громадського порядку. 

Зазначений контроль має бути пріоритетним у діяльності керівників 

органів внутрішніх справ у разі виконання доручених їм завдань.  

Немає ніякого сумніву, що контроль має здійснюватись на науковій 

основі, суворому додержанні законності та виконанні вимог підзаконних 

актів, з використанням передового досвіду роботи органів внутрішніх справ. 

На кожній стадії організації охорони громадського порядку при проведенні 

масових заходів контроль виконує свою функцію. 



 

 

  

Перелік рекомендованних підручників, інших 

дидактичних та методичних матеріалів 

1. Аналітичний огляд та вдосконалення організації проведення 

спеціальних операцій службами та підрозділами органів внутрішніх справ 

України в сучасних умовах / Укл.: М.О. Свірін, В.П. Климчик, 

Я.М. Калашник, В.Л. Трасковський; Відп. ред. А.І. Пясецький. - К.: НАВС 

України, 2000. — 56 с. 

2. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О., 

Шкарупа В.А., Щербина В.І. Соціологічно – правові аспекти зміцнення 

службової дисципліни в ОВС України. Навчально методичний посібник. 

Дніпропетровськ. Наука і освіта, 2000.–164с. 

3. Артюх А.Г., Баранов В.А., Бояркин Н.Г. Организация и тактика 

действий сил и средств органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

России при проведении специальных операций: Пособие. — М.: ВНИИ МВД 

России, 1996. — 214 с. 

4. Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ у 

надзвичайних ситуаціях. — Х.: 1993. — 398 с. 

5. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: 

Підручник. — Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. — 480 с.  

6. Бандурка О.М., Кузніченко С.О. Організація діяльності органів 

внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру: Наук.-практ. посібник. — Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. 

— 116 с. 

7. Бородич А.А. Операция по задержанию группы вооруженных 

преступников. Учебное пособие. – Омск: ВШМ МВД СССР, 1988. – 60 с. 

8. Глущенко В.Ш., Коробкін В.Ф. Тактика затримання викраденого 

автотранспорту та осіб, що скоїли цей злочин: Методичні рекомендації. – К.: 

РІО МВС України, 1994. – 54 с. 

9. Дубко Ю.В. Управление органами внутренних дел в 

чрезвычайных ситуациях: Специальная тактика. Общая часть /Учебное 

пособие/ РИО МВД. Киев, 2001. 

10. Животов В.В. и др. Тактические приемы и способы несения 

патрульно-постовой службы: Учебное пособие. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. 

11. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства 

спеціальними підрозділами судової міліції «Грифон»: Методичні 

рекомендації , К., ВПЦ при МВС України. – 2005. –54 с. 

12. Ильичев В.И. Подготовка органов внутренних дел к охране 

общественного порядка при проведении мероприятий гражданской обороны. 

– М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. – 80 с. 

13. Калашников А.В. Тактико-специальная подготовка: Учебник. – 

М.: МВШМ МВД СССР, 1989. – 375 с. 



 

 

14. Киреев А.К. Тактика действий войсковых сил органов 

внутренних дел в специальных операциях: Учебное пособие. – М.: МВШМ 

МВД СССР, 1985. – 119 с. 

15. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в 

правоохоронній діяльності міліції: Поняття, види та організаційно-правові 

питання реалізації. — Х.: Вид-во НУВС, 2002. — 335 с. 

16. Копан О.В. Забезпечення внутрішньої безпеки України: 

теоретико-управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію. — К.: 

НАВС України, 2001. — 423 с. 

17. Корнієнко М.В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні 

громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки”. 

Дніпропетровськ, “Україна”, 2001. – 430 с. 

18. Крикунов Г.М., Негодченко О.В. – Основні аспекти безпеки 

життєдіяльності. Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: Пороги. 1998. –

 256с. 

19. Кульчицкий В.М., Демидов Н.А. Задержание вооруженных 

преступников. – К.: РИО МВД Украины, 1991. – 96 с. 

20. Лаптий В.А. Организационные основы специальных операций, 

которые утверждают органы внутренних дел: Методические рекомендации 

(управленческий аспект). — К.: НАВСУ, 1997.  

21. Лаптій В.А. Організаційні основи спеціальних операцій, що 

здійснюються органами внутрішніх справ. Методичні рекомендації. НАВС 

України. – К.: 1996. 

22. Лаптій В.А. Основи управління органами внутрішніх справ в 

особливих умовах. — К.: РВВ МВС України, 1996. — 115 с.  

23. Науково-практичний коментар до Закону України “Про 

міліцію”.—К., УАВД.—1995.  

24. Науково-практичний коментар до Закону України „Про правовий 

режим надзвичайного стану ”.—Х., ХНУВС, 2006.  

25. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія.— 

Д.: Вид-во Дніпроп. ун-ту, 2003.  

26. Методичні рекомендації щодо організації та проведення 

спеціальних підрозділів міліції, груп захоплення та снайперських груп. – К., 

ДРП МВС України, 2003.  

27. Павлов О.В., Нікітенко О.I., Куртов С.М. Тактика дій у 

спеціальній операції «Хвиля». – Луганськ: РВВ ЛІВС МВС України, 1998. 

28. Пам’ятка працівнику міліції по діях при терористичних проявах. 

ГУРОС МВС, К., 2001. 

29. Плішкін В.М.Теорія управління органами внутрішніх справ: 

Підручник.—К., 1999.—С. 456-458. 

30. Способы тактических действий служебко-розыскных нарядов 

ОВД в специальных операціях: Учебно-практическое пособие. — Луганськ: 

РИО ЛИВД МВД Украины, 2000. 



 

 

31. Тактические основы специальных операций. (Часть І) Учебно-

практическое пособие /Оболенский Ю.Б., Иосифов Ю.А., Павлов О.В., 

Васькевич Г.Я., Кукушкин В.П./ Луганск РИО ЛИВД, 2000г.-116 с. 

32. Тактические основы специальных операций. (Часть ІІ) Учебное 

пособие /Епур Г.В., Животов В.В., Иосифов Ю.А., Кукушкин В.П., 

Оболенський Ю.Б./ Луганск РИО ЛИВД, 2001.– 100 с. 

33. Тактические основы специальных операций. (Часть ІІІ) Учебное 

пособие /Епур Г.В., Павлов О.В., Животов В.В., Бихалов/ Луганск РИО 

ЛИВД, 2001.– 110 с. 

34. Украинец М.А. Применение специзделий ПР-73 М: 

Методическое пособие. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 84 с. 

35. Філатов С.Д., Малівська Н.М., Тітаренко П.О. Заходи щодо 

запобігання втрат особового складу під час проведення спеціальних операцій 

по затриманню озброєних злочинців та дій в екстремальних ситуаціях (ДСК): 

Методичні рекомендації. – К.: 1997.  

 

Нормативні джерела  

36. Конституція України.—К., 1996 р. 

37. Європейська конвенція з прав людини.— К.: Українська 

правнича фундація, 1998.-38 с. 

38. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 // Відомості Верховної 

Ради УРСР.—1991.— №4.— Ст.1. 

39. Кодекс адміністративного судочинства України.—К., 2008. 

40. Кодекс України про адміністративні правопорушення.— К., 2008. 

41. Кримінальний кодекс України .— К., 2008. 

42. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 

18 лютого 1992 р. // Відомості верховної Ради України.— 1992.— №22.— 

Ст.303. 

43. Про вибори Президента України: Закон України від 05 березня 

1999 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1999.— №14.— Ст.81. 

44. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 

1997 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1997.— №24.— Ст.170. 

45. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. 

// Офіційний вісник України.— 2001.— №17.— Ст. 93-101.  

46. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 

16 березня 2000р. // Голос України.–2000.–25 квітня.  

47. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // 

Офіційне видання //Верховна Рада України.— К.: Парламентське вид-во, 

1998.— 16 с. 

48. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. із змінами та 

доповненнями// Закони України. – К., 1996. – Т. 1. – С 154. 

49. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 

р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 5. – Ст. 26. 



 

 

50. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України 1993 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 5. – С. 

26. 

51. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. Закон України від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної 

Ради України.–1994.– № 27. – Ст. 218. 

52. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 

березня 2000 р. // Офіційний вісник України. –2000. – № 23. 

53. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001: 

Наказ Держстандарту України від 19 листопада 2001 р. №552 

54. Про оголошення постанови Ради Міністрів України від 27.02.91 

року “Про затвердження Правил застосування спеціальних заходів при 

охороні громадського порядку: Наказ МВС України від 30 березня 1991 р. № 

118  

55. Дії дільничних інспекторів міліції при загрозі їх життю та 

здоров’ю: Рекомендації №418/Гр. від 16.01.95р.; К. 1994р. –14с. 

56. Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних 

органів України у боротьбі зі злочинністю: Наказ № 4348/138/151/11/2-

2780/172/148-407/2-90-442 від 10 серпня 1994 р. 

57. 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. 

58. Настанова про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо 

організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян 

під час проведення масових заходів та акцій: Наказ МВС України № 230 від 

11 квітня 2004 р. 

59. Настанова про заходи органів, підрозділів внутрішніх справ, 

частин внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання 

озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну 

небезпеку: Наказ МВС України від 24 квітня 1998 р. №230 

60. Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства 

внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 868 від 10 жовтня 2005 р. 

61. Про вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у 

боротьбі зі злочинами, пов’язаними з транспортними засобами: Наказ МВС 

України від 27 березня 2000 р. № 186   

62. Про вдосконалення організації і порядку проведення цільових 

оперативно-профілактичних операцій та комплексних оперативно-

профілактичних відпрацювань: Наказ МВС України від 16 травня 2003 р. 

№496 

63. 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 



 

 

64. 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 

65. Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-

патрульної служби Державтоінспекції МВС України: Наказ МВС України від 

13 листопада 2006 р. № 1111. 

66. Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків 

Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. 

Схема розташування установи банку на місцевості із зазначенням під’їзних 

шляхів та розстановки задіяних нарядів та План розташування внутрішніх 

приміщень установи банку: Наказ МВС України від 23 серпня 2005 р. № 700 

67. Про затвердження інструкції з організації планування в системі 

органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 

січня 2005 р. № 65 

68. Про затвердження Інструкції з організації роботи органів 

внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Наказ МВС 

України від 18 серпня 2004 р. № 962 дск 

69. Про затвердження інструкції з питань організації охорони та 

пропускного режиму на об’єктах МВС України: Наказ МВС України від 1992 

р. № 97 

70. Про затвердження Інструкції із застосування спеціального засобу 

“Терен-6” та внесення змін і доповнень до наказів МВС України від 10 

серпня 1994 р. № 441 ДСК, від 20 квітня 1995 року № 234 ДСК: Наказ МВС 

України від 13 січня 1998 року № 26 ДСК 

71. Про затвердження Інструкції по використанню спеціального 

засобу “Терен-5” і внесенню змін та доповнень в наказ МВС України від 10 

серпня 1994 р. № 441 ДСК: Наказ МВС України від 2 вересня 1995 року № 

609 ДСК. 

72. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії МНС і МВС 

щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру: Наказ МВС та МНС України від 03 квітня 2007 р. 

№ 205/105 

73. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів 

внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при 

примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): 

Наказ МВС України та Мін’юсту України від 25 червня 2002 р. 607/56/5 

74. Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення безпеки 

учасників судового процесу та державного захисту працівників суду і пра-

воохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів та Порядку 

забезпечення безпеки осіб, узятих під державний захист, при пішому 

слідуванні та слідуванні автотранспортом: Наказ МВС України від 5 травня 

2004 р. № 465 дск 

75. Про затвердження Інструкції про порядок конвоювання та тримання 

в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів: Наказ МВС 



 

 

України та ін. від 16 жовтня 1996 р. № 705 

76. Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для 

огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з 

використанням технічних засобів: Наказ МВС України, МОЗ України, 

Мін’юст України від 24 лютого 1995 р. № 114/38/15-36-18 

77. Про затвердження Інструкції про порядок організації охорони 

приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму 

тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-

психіатричну експертизу: Наказ МВС України та МОЗ України від 04 

листопада 1996 р. №751/338 

78. Про затвердження Інструкції про порядок охорони зброї, бойових 

припасів та вибухових матеріалів, які належать підприємствам, установам і 

організаціям, під час їх перевезення: Наказ МВС України від 13 червня 2006 

р. № 594 

79. Про затвердження Інструкції про порядок переведення особового 

складу і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений 

варіант оперативно-службової діяльності: Наказ МВС України від 22 березня 

2006 р. № 291 

80. Про затвердження Інструкції про проведення огляду транспортних 

засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і 

зняття з обліку: Наказ МВС України від 10 листопада 2005 р. № 987 

81. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь 

(відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з 

питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ МВС 

України та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 09 березня 

2004 р.№ 3/235 

82. Про затвердження настанови з організації роботи органу 

внутрішніх справ: Наказ МВС України від 15 червня 1999 р. №495 

83. Про затвердження настанови про дії органів, підрозділів ОВС, 

з’єднань військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів 

МВС в ліквідації масових заворушень: Наказ МВС України від 11 листопада 

2003 р. №1345 

84. Про затвердження настанови про заходи органів підрозділів 

внутрішніх справ, частин внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і 

затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену 

суспільну небезпеку: Наказ МВС України від 24 квітня 1998 р. №230 

85. Про затвердження Положення про Департамент Державної служби 

охорони при Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 

13 жовтня 2005 р. № 878 

86. Про затвердження положення про оперативний штаб МВС України: 

Наказ МВС України від 7 грудня 2002 р. № 1268 

87. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для 

неповнолітніх органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 13 липня 

1996 р. № 384 



 

 

88. Про затвердження Положення про цивільну оборону органів та 

підрозділів МВС: Наказ МВС України від 8 грудня 1994 року № 677 ДСК  

89. Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх 

територію транспортних засобів: Наказ МВС України та ДСА України від 

12 вересня 2005 р. № 102/765 

90. Про затвердження та введення в дію Настанови з бойової служби 

СМВЧМ ВВ МВС України: Наказ МВС України від 28 грудня 1996 р. № 915 

91. Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби 

спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин 

спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення 

внутрішніх військ МВС України: Наказ МВС України від 05 липня 2005 р.№ 

521 

92.  Про затвердження типових положень про органи внутрішніх справ: 

Наказ МВС України від 06 серпня 2007 р. № 295 

93. Про заходи щодо вдосконалення організації роботи служби 

дільничних інспекторів міліції: Наказ МВС України від 30 травня 2005 р № 

400 

94.  Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного 

використання сил і засобів в охороні громадського порядку: Наказ МВС 

України від 30 вересня 2008 р. № 505. 

95. Про заходи щодо дальшому удосконаленню діяльності чергової 

служби органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 18 

вересня 1992 р. № 485 

96. Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту та додержанні встановлених законом строків 

затримання і тримання під вартою під час досудового слідства: Наказ МВС 

України та ДДУПВП від 23 квітня 2001р. №300/73  

97. Про заходи щодо забезпечення збереження зброї, боєприпасів і 

спеціальних засобів: Наказ МВС України від 06 липня 2001 р. № 541 

98. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах 

внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із 

загибеллю й травмуванням особового складу: Наказ МВС України від 

16 березня 2007 р. №81. 

99. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського 

порядку та безпеки громадян: Наказ МВС України № 231 від 11 квітня 2004 

р.  

100. Про концептуальні засади реформування системи Міністерства 

внутрішніх справ України: Рішення колегії МВС України від 11.03.2006р. 

101.  Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи: 

Наказ МВС України від 04 червня 2007 р. № 190 

102. Про організацію охорони установ банків ДСО: Наказ МВС 

України від 25 листопада 2003 р. № 1431 



 

 

103. Про організацію професійної підготовки осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС 

України від 25 листопада 2003 р. № 1444  

104. Про організацію спільного патрулювання співробітників органів 

внутрішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України: Наказ МВС 

України, МО України від 26 вересня 1994р. № 428/220  

105. Про підвищення готовності сил МВС України до дій під час 

надзвичайних ситуацій: Наказ МВС України від 22 березня 1993 р. № 143 

ДСК 

106. Про підвищення готовності сил МВС України до дій у 

надзвичайних умовах на атомних електростанцій: Наказ МВС України від 

08 лютого 1992 р. № 68. 

107. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і 

підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що 

вчинені або готуються: Наказ МВС від 14 квітня 2004 р. № 400 

108. Про удосконалення діяльності ОВС у боротьбі зі злочинами, 

пов’язаними з транспортними засобами: Наказ МВС України від 27 березня 

2000 р. №186 

109. Про уповноваження начальників територіальних органів 

внутрішніх справ, як старших оперативних начальників, по керівництву 

силами та засобами органів та підрозділів внутрішніх справ: Наказ МВС 

України від 30 серпня 1993 р. № 543 

110. Статут Патрульно-постової служби міліції України Наказ МВС 

України від 28 червня 1994 р. №404. 

111. Положення про підрозділ міліції особливого призначення 

«Беркут»: Наказ МВС України від 18 травня 2004 № 529. 

 
 


