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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ 
ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Спробою наблизити діяльність дільничних офіцерів поліції до 

європейських норм є прийнятий у 2017 році наказ МВС України «Про 
затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» 
від 28.07.2017 № 650. Водночас даний нормативно-правовий акт фактично не 
змінив підходу до діяльності дільничних офіцерів поліції, умов їх роботи, 
виконуваних повноважень, тощо. Розглянемо особливості діяльності 
дільничних офіцерів поліції в умовах сьогодення детальніше. 

Серед недоліків сучасного рівня виконання покладених на дільничних 
офіцерів поліції завдань можемо назвати наступні: 

- випадки правової безграмотності, а саме: невміння складати 
процесуальні документи, незнання власних повноважень, навіть вказаний 
вище відомчий нормативно-правовий акт посилається на Закон України «Про 
попередження насильства в сім’ї», що втратив чинність, тощо; 

- неможливість реалізації визначених законодавством положень 
щодо організації діяльності дільничних офіцерів поліції. Так, відповідно до 
вказаного вище наказу дільничний офіцер поліції зобов’язаний виконувати 
службові функції з табельною вогнепальною зброєю, засобами зв’язку та 
спецзасобами. Виконання таких норм передбачає наявність достатньої 
кількості табельної вогнепальної зброї, засобів зв’язку та спецзасобів в 
територіальних відділеннях поліції, а також створення необхідних умов для 
їх зберігання, що не представляється можливим в умовах функціонування 
сучасної поліції.  

- відсутність належних матеріальних умов функціонування 
дільничних офіцерів поліції (обладнаних належним чином поліцейських 
станцій, наявність інтернет зв’язку, наявність комп’ютерів, паперу, ксероксів, 
принтерів, тощо); 

- постійне залучення дільничних офіцерів поліції до охорони 
публічного порядку, несення служби в конвої тощо. Наказ МВС 
України«Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 
офіцерів поліції» від 28.07.2017 № 650 чітко забороняє приймати такі 
управлінські рішення керівникам. 
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Для модернізації діяльності служби дільничних офіцерів поліції до 
європейських стандартів першочергово пропонуємо усунути зазначені нами 
недоліки їх діяльності, а також наступне: 

- налагодити тісну реальну взаємодію з громадою: спільні наради, 
спільні проекти, реалізація спільних заходів, щорічні звіти дільничного перед 
громадою.  

Громада повинна знати дільничного в обличчя та його контактні 
номери телефонів (дієвими є засоби: Біг Борди із зображенням дільничного 
та його контактною інформацією, інформація на сайті Національної поліції, 
за якою можна знайти дільничного за територіальністю та його контакти, 
роздавання візитівок дільничними, тощо).  

Крім того, професійне виконання покладених на дільничного офіцера 
поліції завдань сприятиме налагодженню взаємодії з громадою.  

Також актуальним є спілкування з громадянами через інформаційний 
інтернет-простір, а тому ведення сторінки дільничного офіцера в соціальних 
мережах, прийняття електронних звернень через електронну поштову 
скриньку є нагальною необхідністю і вимогою сучасності. 

- усунення плану виконання роботи для дільничних офіцерів 
поліції (розкритих злочинів, складених протоколів про адміністративні 
правопорушення, винесених постанов про адміністративні правопорушення, 
тощо). Основне завдання дільничного офіцера поліції – профілактика 
правопорушень, а тому показником роботи дільничного офіцера поліції є 
рівень довіри населення, відгуки громади про ефективність його діяльність, 
адже поліція має бути для людей.  

- дільничні офіцери поліції мають бути на свої поліцейській 
дільниці особами, до яких звертаються по допомогу як громадяни, так і інші 
підрозділи Національної поліції у випадку виникнення події (вчинення 
злочину, самогубства, адміністративного правопорушення, виникнення 
надзвичайної події, вчинення домашнього насильства, зникнення безвісті 
дитини або дорослої людини, тощо) на території обслуговування, адже саме 
дільничний має знати, чим і як живуть громадяни на цій території. 

Запропоновані вектори модернізації діяльності дільничних офіцерів 
поліції будуть діяти лише за умови вироблення та реалізації механізму їх 
запровадження. 
  


