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У статті розглянуто правове регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Звернуто окрему увагу на конституційні засади 

діяльності Національної поліції України. Детально проаналізовано положення чинних нормативно-правових актів щодо визначення 

основних завдань та принципів роботи органів поліції загалом і дільничного офіцера зокрема. Приділено увагу деяким нормам 
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Постановка проблеми. На сьогодні Україна 

обрала чіткий курс вдосконалення діяльності для всіх 

державних органів, як загалом, так і правоохоронних 

органів зокрема, це підвищення певних стандартів 

надання публічно-сервісних послуг. На законодавчо-

му рівні здійснюється стрімке вдосконалення 

правового та державного регулювання діяльності 

органів прокуратури, судів, Національної поліції 

України, а також інших державних органів і установ. 

Значної уваги потребує вивчення та дослідження 

питання діяльності дільничних офіцерів поліції як 

працівників, які є представниками Національної по-

ліції України, що здійснюють свою діяльність на 

певній території обслуговування, а також найбільш 

тісно підтримують зв'язок із громадськістю та насе-

ленням на принципах партнерства й довіри. Адже 

саме довіра населення України до здійснення діяль-

ності поліцейським та до особи поліцейського, як 

представника органу Національної поліції України, є 

найголовнішим і визначальним критерієм для оцінки 

ефективності здійснення своїх повноважень органа-

ми поліції України. Захист основних прав і свобод 

людини і громадянина у всіх сферах прояву 

суспільного життя є найголовнішим завданням 

діяльності органів Національної поліції України, а 

також надання сервісних послуг для забезпечення 

усіх необхідних інтересів громадян.  

Реформація законодавства України є настільки 

стрімкою, що питання діяльності дільничних 

офіцерів поліції набуває актуальності щодня, крім 

того виникають все нові і нові питання регулювання 

вказаної діяльності і не тільки на теоретичному рівні, 

а й на практичному застосуванні у сфері охорони 

прав і свобод людини і громадянина. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження правого регулювання діяльності 

дільничного офіцера поліції знайшло свою 

актуальність і в правовій науці, яке висвітлювалось у 

працях таких вчених, як: В.Б. Авер’янова, О.М. 

Бандурки, О.О. Бандурки, О.І. Безпалової, О.В. 

Джафарової, М.О. Качинської, В.К. Колпакова, А.Т. 

Комзюка, Р.С. Мельника, В.П. Пєткова, О.С. 

Проневича, О.В. Рябченко, В.В. Сокуренка, О.Ю. 

Синявської, С.О. Шатрави. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

аналіз чинного законодавства України щодо 

правового регулювання діяльності дільничних 

офіцерів поліції задля визначення місця останніх в 

правоохоронній діяльності держави. 

Основні результати дослідження. Відповідно до 

Інструкції з організації діяльності дільничних офіце-

рів поліції, затвердженої Наказом Міністерства внут-

рішніх справ України від 28.07.2017 року № 650 [3], 

дільничні офіцери поліції (далі - ДОП) здійснюють 

свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про Національну поліцію», «Про 

попередження насильства в сім'ї», «Про адміністра-

тивний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі», «Про соціальну адаптацію осіб, 

які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк», «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону», інших 

актів законодавства України, нормативно-правових 

актів Міністерства внутрішніх справ України. 

Тобто правове регулювання діяльності 

дільничного офіцера поліції визначається сукупністю 

нормативно-правових актів, які регламентують 

вказану діяльність у всіх сферах запобіганню 

правопорушенням, виявлення, здійснення 

необхідних заходів для припинення правопорушень, 

притягнення винних до адміністративної та 

кримінальної відповідальності, розгляду звернень 

громадян, а також виявлення й усунення причин, що 

сприяють виникненню будь-яких правопорушень.  

Конституція України – є основним нормативним 

документом у діяльності дільничного офіцера полі-

ції, адже головною цінністю людства є життя і здоро-

в’я людини та громадянина. Відповідно до ст. 3 Кон-

ституції України [1], людина, її життя і здоров'я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. А діяльні-

сть правоохоронних органів нашої держави, також і в 

особі дільничних офіцерів поліції, як представників 
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органів правопорядку, спрямована саме на забезпе-

чення вказаних чинників. Крім того, одним із завдань 

дільничних офіцерів поліції є  виконання завдань, 

спрямованих на дотримання прав і свобод людини і 

громадянина. 

Здійснення діяльності поліцейського й дільнич-

ного офіцера поліції, окрім Конституції України, пе-

редбачені принципами, які мають своє відображення 

у Законі України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 року [2]. Згідно з вказаним законом, 

поліція у своїй діяльності керується принципом 

верховенства права, відповідно до якого людина, її 

права та свободи визнаються найвищими цінностями 

та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави, а також під час виконання своїх завдань 

поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, 

гарантованих Конституцією України та законами 

України, а також міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, і сприяє їх реалізації. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

Національну поліцію», завданнями поліції є надання 

поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги. [4]. 

Відповідно до ч. 1 Розділу ІІ Інструкції з 

організації діяльності дільничних офіцерів поліції, 

завданнями ДОП є: 

1) діяльність, що ґрунтується на принципі взаємо-

дії з населенням на засадах партнерства та має на меті 

співпрацю з громадянами, громадськими організаці-

ями, установами, підприємствами різних форм власності; 

2) взаємодія з органами державної влади та місце-

вого самоврядування, населенням й утвореними 

відповідно до чинного законодавства громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку; 

3) виконання завдань, спрямованих на 

дотримання прав і свобод людини, а також інтересів 

суспільства і держави; 

4) ужиття заходів для взяття на облік осіб, щодо 

яких здійснюється превентивна робота, підтримання 

в актуальному стані інформаційних підсистем ЄІС 

МВС; 

5) співпраця з групами реагування патрульної 

поліції (далі - ГРПП) щодо застосування 

превентивних заходів стосовно осіб, які схильні до 

вчинення правопорушень та/або перебувають на 

превентивних обліках поліції; 

6) інформування чергової частини органу 

(підрозділу) поліції у разі отримання від населення 

відомостей про осіб, які мають наміри вчинити 

кримінальні правопорушення або їх учинили, 

розшукуваних злочинців, осіб, які зникли безвісти; 

7) організація та контроль діяльності помічника 

ДОП, що полягає в плануванні роботи, наданні 

відповідних доручень та навчанні методиці й тактиці 

роботи на поліцейській дільниці, перевірці якості, 

повноти та об’єктивності складених ним матеріалів; 

8) підтримання професійного рівня шляхом 

навчання в системі службової підготовки та 

самопідготовки. 

До основного критерію оцінювання здійснюваної 

діяльності дільничного офіцера поліції належить рі-

вень довіри населення, що проживає на певній тери-

торії поліцейської дільниці, яка належить до сфери 

обслуговування конкретним дільничним офіцером. 

Для того, щоб підвищити репутацію дільничного 

офіцера поліції серед громадян на обслуговуваній 

території, необхідно спільними зусиллями проводити 

наради, відкриті столи, семінари, заняття серед 

населення для обговорення питань щодо 

покращення ефективності як суспільного життя, так 

і діяльності самого дільничного. Що в свою чергу 

принесе позитивний результат у вклад 

територіальної довіри населення до органів поліції. 

Крім того, як зазначалося вище, питання взаємодії 

дільничного офіцера поліції з громадськістю має своє 

відображення і в Законі України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку та 

державного кордону» від 22.06.2000 року [5], в якому 

передбачено можливість певної групи осіб 

(громадського формування з охорону громадського 

порядку й державного кордону), якщо відповідним 

чином створені та зареєстровані, брати участь у 

виконанні покладених на поліцію завдань.  

Вказані об’єднання у сфері охорони та захисту 

громадського порядку створюються з метою:  

1. надання допомоги органам поліції в 

забезпеченні громадського порядку і громадської 

безпеки, а також запобіганні адміністративним 

проступкам і злочинам;  

2. інформувати, тобто надавати певну 

інформацію органам поліції про вчинені 

правопорушення чи злочини або ті, що готуються;  

3. сприяння органам поліції для виявлення й 

розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх учинили, 

захисту інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; 

4. участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху 

та боротьбі з дитячою бездоглядністю і 

правопорушеннями неповнолітніх [5].  

Якщо проаналізувати вказаний вище нормативно-

правовий акт, то можна дійти висновку про те, що на 

якість роботи дільничного офіцера поліції безпосе-

редньо впливає також і стан налагодженості взаємодії 

дільничного з громадськістю на території його обслу-

говування. Тобто населення території обслуговування 

дільничного є оціночним критерієм у його діяльності. 
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Відповідно до положень Закону України «Про 

звернення громадян», особа може звернутися до 

дільничного офіцера поліції з певним зверненям для 

задоволення своїх інтересів чи потреб. Дільничний 

офіцер поліції зобов’язаний прийняти таке 

звернення, розглянути по суті й прийняти рішення на 

пізніше як за 1 місяць, проте є окремі випадки, коли 

вказаний термін може бути продовжено до 15 діб, але 

не більше ніж 45 діб [6].  

Виходячи з наведеного, до обов’язків дільничного 

офіцера поліції, відповідно до вказаного закону, 

також відноситься надання поліцейської послуги, як 

сервісної, щодо розгляду всіх надходжуючих 

звернень громадян для подальшої реалізації захисту 

прав і свобод людини і громадянина на території 

обслуговування дільничного. 

Вся інформація, яка отримана чи створена в про-

цесі виконання Національною поліцією України, а са-

ме в особі дільничного офіцера поліції, своїх обов’яз-

ків, відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», набуває статусу публічної [7]. 

Крім того, правову основу діяльності дільничних 

офіцерів поліції, відповідно до Інструкції з 

організації діяльності дільничних офіцерів поліції 

також становлять Закони України «Про 

попередження насильства в сім'ї» і «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі» [8], як зазначалося вище.  

Проте, станом на сьогодні Закон України «Про 

попередження насильства в сім'ї» втратив чинність 

на підставі прийняття Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», 

що не знайшло свого відображення в Інструкції з 

організації діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» 

[9], уповноважені підрозділи Національної поліції 

України є органами, на які покладаються функції із 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Тобто дільничний інспек-

тор поліції виконуючи свої обов’язки на прилежній 

йому території має вживати певних заходів для 

виявлення причин і умов виникнення насильства в 

сім'ї, крім того, вживати заходів для їх усунення та 

контролювати сім'ї, які схильні до такого насильства, 

проводячи з останніми профілактичну та виховно-

попереджувальну роботу. Крім того, відповідно до 

ст. 10 вказаного Закону, органи Національної поліції 

України наділені рядом повноважень у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

Закон України «Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі» 

встановлює, що адміністративний нагляд за такими 

особами здійснює орган Національної поліції 

України, а на певній території обслуговування – 

дільничний офіцер поліції, діяльність якого 

покладена на обслуговування вказаної території. 

Тобто  дільничний офіцер поліції наділений такими 

обов’язками, як  систематично контролювати пове-

дінку цих осіб,  запобігати порушенням ними гро-

мадського порядку та прав інших громадян і при-

пиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають 

адміністративного нагляду.  

Варто також зазначити, що правову діяльність ді-

льничного офіцера поліції регламентують норми низ-

ки підзаконних нормативно-правових актів, а саме:  

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Національну поліцію» 

від 28 жовтня 2015 року № 877 [10];  

– Указ Президента України «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» від 7 лютого 2008 року № 109 [11]; 

– Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

«Про затвердження Інструкції з оформлення матері-

алів про адміністративні правопорушення в органах 

поліції» від 06 листопада 2015 року № 1376 [12];  

– Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

«Про затвердження Інструкції про порядок ведення 

єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події» від 06 листопада 2015 року № 1377 [13] тощо. 

Крім законодавчих нормативно-правових актів та 

підзаконних актів нашої держави варто вказати, що 

діяльність дільничного офіцера поліції регламенту-

ється положеннями міжнародних договорів, пактів, 

конвенцій, які були ратифіковані Верховною Радою 

України. Основним із визначальних документів, який 

установлює засади діяльності більшості країн світу, є 

Загальна декларація прав людини  прийнята Генера-

льною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [14]. 

Відповідно до норм Закону України «Про 

міжнародні договори», у разі невідповідності 

(різного) правового регулювання одного й того 

самого питання нормами національного та 

ратифікованого міжнародного договору дільничний 

офіцер поліції, як і будь-який орган Національної 

поліції України, зобов’язаний керуватись нормами 

міжнародного договору [15]. 

Висновки та пропозиції. Правове регулювання 

діяльності дільничного офіцера поліції в Україні 

регулюється на основі багатьох нормативно-право-

вих актів як нашої держави, так і міжнародними 

нормативними актами, основоположними серед яких 

є Конституція України та Загальна декларація прав 

людини. Відповідно до Закону України «Про Націо-

нальну поліцію», завданнями національної поліції є 

надання поліцейських послуг - це новела у діяльності 

органів поліції, в тому числі й дільничного офіцера 

поліції, що передбачає сервісний тип здійснюваної 

діяльності поліцейським. Крім того, відповідно до 

більшості нормативно-правових актів, діяльність 

дільничного офіцера поліції будується на основі 
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довіри та співпраці з громадянами для ефективного 

здійснення як свої службових обов’язків так і 

надання відповідних послуг населенню. Також, 

діяльність дільничного має будуватися на основі 

захисту прав, свобод та законних інтересів людини і 

громадянина. Для того, щоб удосконалити діяльність 

дільничного офіцера поліції на правовому рівні, деякі 

законодавчі акти нашої держави потребують 

уточнення та ідеалізації, адже законодавчий рівень 

визначеності нашої країни, на сьогодні, не є 

ідеальним, що в свою чергу створює певний 

дискомфорт та прогалини у діяльності органів 

Національної поліції України, які не можуть 

застосувати певні норми законодавства у своїй 

практичній діяльності. 
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Рубцова И.М. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ 

В статье рассмотрено правовое регулирование деятельности участковых офицеров полиции. Обращено особое внимание на 

конституционные основы деятельности Национальной полиции Украины. Детально проанализированы положения действующих 

нормативно-правовых актов по определению основных задач и принципов работы органов полиции в целом и участкового офицера 

в частности. Уделено внимание некоторым нормам международных документов, регламентирующих деятельность органов 

Национальной полиции Украины.  

Ключевые слова: Национальная полиция Украина, участковый офицер полиции, правовое регулирование, задачи полиции, задача 

участкового офицера полиции. 

 

Rubtsova І. 

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF DISTRICT POLICE OFFICERS 
The article deals with the legal regulation of the activities of district police officers. A separate attention is paid to the constitutional principles 

of the activities of the National Police of Ukraine. The provisions of the current normative legal acts concerning the determination of the main 

tasks and principles of the work of the police in general and the district officer in particular are analyzed in detail. The attention was paid to 

certain norms of international documents regulating the activities of the bodies of the National Police of Ukraine.  
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