
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

09.11.2016  № 1179 

  Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

06 грудня 2016 р. 

за № 1576/29706 

Про затвердження Правил етичної поведінки 

поліцейських 

Відповідно до статті 37 Закону України «Про запобігання корупції», Закону 

України «Про Національну поліцію», з метою формування в поліцейських почуття 

відповідальності стосовно дотримання професійно-етичних норм поведінки під час 

виконання службових обов’язків, а також сприяння посиленню авторитету та довіри 

громадян до Національної поліції України НАК АЗ УЮ :  

1. Затвердити Правила етичної поведінки поліцейських (далі - Правила), що 

додаються. 

2. Керівникам структурних підрозділів центрального органу управління поліції, 

територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, 

областях, м. Києві, міжрегіональних територіальних органів поліції, державних 

установ поліції та навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських, організувати вивчення Правил в системі 

службової підготовки. 

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів 

влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції 

України підполковника поліції Деканоідзе Х. 

Міністр А.Б. Аваков 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України 

09.11.2016  № 1179 

  Зареєстровано в Міністерстві 
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юстиції України 

06 грудня 2016 р. 

за № 1576/29706 

ПРАВИЛА 

етичної поведінки поліцейських 

І. Загальні положення 

1. Ці Правила є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил 

поведінки поліцейських та спрямовані на забезпечення служіння поліції суспільству 

шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку на засадах етики та загальнолюдських 

цінностей. 

Ці Правила поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в 

Національній поліції України (далі - поліція). Дотримання вимог цих Правил є 

обов’язком для кожного поліцейського незалежно від займаної посади, спеціального 

звання та місцеперебування. 

2. Метою цих Правил є урегулювання поведінки поліцейських з дотриманням 

етичних норм, формування в поліцейських почуття відповідальності перед 

суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а також сприяння посиленню 

авторитету та довіри громадян до поліції. 

3. Ці Правила ґрунтуються на Конституції України, Законах України «Про 

Національну поліцію», «Про запобігання корупції», інших законах України, актах 

Президента України та постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до 

Конституції та законів України. 

4. Під час прийняття на службу до поліції особу ознайомлюють з вимогами цих 

Правил. 

5. Поліцейський здійснює свою діяльність відповідно до основоположних 

принципів, які закріплені в Конституції України, Законі України «Про Національну 

поліцію», інших законодавчих актах України, а також у цих Правилах, зокрема: 

верховенства права; 

дотримання прав і свобод людини; 

законності; 

відкритості та прозорості; 

політичної нейтральності; 

взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

безперервності; 

справедливості, неупередженості та рівності. 

II. Основні вимоги до поведінки поліцейського 
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1. Під час виконання службових обов’язків поліцейський повинен: 

неухильно дотримуватися положень Конституції та законів України, інших 

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги 

поліцейського; 

професійно виконувати свої службові обов’язки, діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією, законами України, іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, міжнародними договорами України, а також цими Правилами; 

поважати і не порушувати права та свободи людини, до яких, зокрема, відносяться 

права: на життя; на повагу до гідності; на свободу та особисту недоторканність; 

недоторканність житла; на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань; на свободу світогляду і віросповідання; володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; на мирні зібрання; на свободу пересування, вільний вибір місця 

проживання; інші права, які передбачені Конституцією та законами України, 

міжнародними договорами України; 

у кожному окремому випадку обирати той захід з-поміж заходів, передбачених 

законодавством України, застосування якого призведе до настання найменш 

негативних наслідків; 

неухильно дотримуватись антикорупційного законодавства України, обмежень, 

пов’язаних зі службою в Національній поліції України, визначених Законами 

України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції» та іншими актами 

законодавства України; 

виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено 

ставитися до кожного, незважаючи на расову чи національну приналежність, мову, 

стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне 

походження чи статус, освіту, місце проживання, сексуальну орієнтацію або іншу 

ознаку; 

поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи в 

населення повагу до поліції і готовність співпрацювати; 

контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяючи особистим 

симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму настрою або дружнім почуттям 

впливати на прийняття рішень та службову поведінку; 

мати охайний зовнішній вигляд, бути у встановленій формі одягу; 

дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати використання 

ненормативної лексики; 

зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків; 

інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його 

подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. 

2. Під час виконання службових обов’язків поліцейському заборонено: 
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сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм 

катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи 

покарання; 

допускати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками; 

використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних 

партій, та провадити політичну діяльність, висловлювати особисте ставлення до 

діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також 

використовувати службові повноваження в політичних або особистих цілях; 

розголошувати та використовувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала 

йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, у тому числі після 

припинення служби в поліції, крім випадків, визначених законом; 

знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак (жетон), а також будь-яким 

іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за 

допомогою технічних засобів, крім випадків, коли поліцейський виконує службові 

обов’язки в режимі секретності в установленому законодавством України порядку; 

перебувати на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп’яніння, уживати тютюнові вироби під час безпосереднього виконання службових 

обов’язків і в невстановленому місці. 

3. Поліцейський повинен дотримуватись субординації у стосунках з колегами, з 

повагою ставитись до старших за віком. 

III. Поводження поліції із затриманою особою 

1. Поліцейський не має права обмежувати свободу людини, крім як на підставах та 

в порядку, визначених законом. 

2. Поліцейський зобов’язаний пояснити затриманій особі зрозумілою для неї 

мовою підстави для затримання та права затриманої особи, надати можливість з 

моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 

захисника, а також повідомити про факт затримання третій особі, яку повинна обрати 

затримана особа. 

3. Поліцейський повинен забезпечити затриманому надання медичної допомоги за 

необхідності. 

4. Поліцейський не повинен піддавати катуванню затриманих осіб, допускати 

жорстоке, нелюдське або таке, що принижує людську гідність, ставлення до них. 

5. Поліцейський повинен забезпечити людське ставлення та повагу до затриманої 

особи. 

6. Поліцейський може застосувати заходи поліцейського примусу до затриманої 

особи лише у передбачених законом випадках, з дотриманням вимог законності, 

необхідності, пропорційності та ефективності заходу. 

IV. Взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними 

органами 



1. Поліцейський виконує свої службові обов’язки в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах 

партнерства і спрямовує свою діяльність на задоволення їхніх потреб. 

2. Незалежно від посади чи звання у відносинах із населенням поліцейський 

зобов’язаний: 

бути тактовним та доброзичливим; 

висловлювати вимоги чи зауваження, що стосуються особи, у ввічливій та 

переконливій формі; 

надати можливість особі висловити власну думку; 

до всіх потерпілих від злочинів або інших правопорушень проявляти повагу, 

охороняти їх безпеку та право на невтручання в особисте життя. 

3. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в 

неробочий час поліцейський зобов’язаний дотримуватися норм професійної етики. 

При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, 

іронізувати, використовувати ненормативну лексику. 

4. Поліцейський повинен бути коректним та не повинен допускати застосування 

насильства чи інших негативних дій щодо членів суспільства, а також, незважаючи на 

провокації, повинен залишатися об’єктивним. 

5. З метою зменшення кількості випадків застосування поліцейських заходів 

примусу поліцейський повинен проявляти розсудливість, відкритість, почуття 

справедливості, володіти комунікативними навичками (переконання, ведення 

переговорів тощо), а в необхідних випадках мати керівні та організаційні якості. 

V. Контроль керівників поліції за дотриманням етики 

поліцейським 

1. Керівник органу (підрозділу) поліції зобов’язаний запобігати проявам неетичної 

поведінки своїх підлеглих поліцейських шляхом організації роботи з розвитку 

професійної етики, у тому числі через проведення навчань, інформаційно-

роз’яснювальної роботи. 

2. Керівник органу (підрозділу) поліції у разі виявлення корупційного 

правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення 

підлеглими зобов’язаний у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення 

такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення 

спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції. 

3. Керівник органу (підрозділу) поліції повинен: 

бути прикладом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-

правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, професійно-

етичних вимог, основних принципів професійної діяльності та правил поведінки 

поліцейських, визначених цими Правилами, а також вимагати їх дотримання від 

підлеглих; 

відповідати за віддані (видані) розпорядження (доручення) і накази, наслідки їх 

реалізації, відповідність їх законодавству України; 
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об’єктивно оцінювати виконання службових обов’язків підлеглими, а в разі 

порушення норм законодавства України або недотримання вимог цих Правил - 

ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України; 

заохочувати етичну поведінку; 

запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих, а в разі 

виникнення - сприяти його оперативному вирішенню. 

4. Керівник органу (підрозділу) поліції не має права: 

перекладати свою відповідальність на підлеглих; 

використовувати службове становище в особистих інтересах або інтересах третіх 

осіб; 

проявляти зарозумілість, грубість, некоректність стосовно підлеглих. 

Директор Департаменту 

формування політики 

щодо підконтрольних 

Міністрові органів влади 

та моніторингу МВС 

 

 

 

 

В.Є. Боднар 
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