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штрафмайданчику - 144 гривні на добу за перші сім днів і 24 гривні на добу, 
починаючи з восьмого дня. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Одним із основних завдань діяльності Національної поліції є 

забезпечення громадської безпеки, як складової національної безпеки 
України. Попри позитивні зрушення у сфері реформування правоохоронних 
органів, існує широке коло проблем і прогалин, що стосується 
організаційного та правового забезпечення громадської безпеки підрозділами 
Національної поліції. Вони потребують суттєвого удосконалення та 
набувають особливого значення в контексті гармонізації законодавства, 
підвищення ефективності діяльності у зазначеній сфері, з урахуванням 
сучасних реалій суспільних та державних процесів, що відбуваються в 
Україні.  

На нашу думку, у сучасному світі на першому місці має розглядатися 
безпека людини , адже саме людина стоїть у центрі таких глобальних 
утворень, як суспільство та держава. Відтак усі види безпеки мають 
розглядатися з огляду на концепт забезпеченості прав людини. [1, c.5]  

М. М. Москаленко визначає поліцейську діяльність як специфічну 
форму реалізації поліцейської функції держави, що припускає 
цілеспрямований вплив відповідних державних інститутів (органів) на 
соціальні відносини, а поліція виступає саме тією державною організацією, 
через яку держава забезпечує значну частину заходів щодо забезпечення 
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власної безпеки та безпеки суспільства і його членів. У європейській 
юридичній науці поліцейську діяльність розуміють як «діяльність 
внутрішнього управління, через яку окремі особи захищаються від 
небезпеки, що їм загрожує, від оточуючих стихійних і особистісних сил, 
нейтралізуючи ці сили, встановлюючи їм межі». Вдале і досить змістовне 
розуміння поліцейської діяльності пропонує В. М. Шадрін: це особливий вид 
соціальної, державно-управлінської діяльності, що здійснюється на основі 
закону і в інтересах суспільства, спрямованої на охорону і підтримку 
громадського порядку, забезпечення громадської безпеки заходами примусу 
[2, с. 134]. 

Щодо діяльності підрозділів превентивної діяльності, то визначимо 
насамперед поняття цього підрозділу. Після прийняття Закону України «Про 
Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. змінилась назва підрозділів 
громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України на нову – 
«превентивна діяльність». Згідно з визначенням в академічному словнику 
української мови термін «превентивний» – це той, який попереджає що-
небудь, запобігає чомусь, а дієслово «діяльність» означає застосування своєї 
праці до чого-небудь. Отже, превентивна діяльність – це особливий вид 
діяльності поліцейських, які у своїй праці попереджають та (або) запобігають 
вчиненню правопорушень у сфері публічного порядку. У правовій науці 
виділяють такі види превенції, як загальна превенція – попередження скоєння 
правопорушень іншими особами. Це попередження вчинення кримінальних 
правопорушень громадянами, схильними до протиправних учинків; 
превенція приватна – профілактика (попередження) учинення нових 
кримінальних правопорушень особами, які вже скоїли будь-яке 
правопорушення. Стратегічна ж мета діяльності превенції полягає в 
недопущенні переходу задуму в дієві акти поведінки. Проміжна мета 
визначається конкретною ситуацією превенції, а також тактичною ситуацією, 
яка виникає при застосуванні певних превентивних заходів. Управління 
превентивної діяльності є провідним підрозділом у структурі Національної 
поліції України з питань забезпечення публічного порядку та безпеки. 
Підрозділи превентивної діяльності у своїй роботі керуються Конституцією 
України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міжнародними договорами, Положенням про Департамент 
превентивної діяльності Національної поліції України, іншими нормативно-
правовими актами МВС України. Відповідно до Положення про Департамент 
превентивної діяльності Національної поліції України основними завданнями 
підрозділів превентивної діяльності є: узагальнення практики застосування 
законодавства з питань, що належать до його компетенції, підготовка 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення 
охорони громадського порядку й охорони громадської безпеки; здійснення 
контролю й організація роботи та діяльності патрульної поліції, ювенальної 
превенції, відділів охорони громадського порядку, дозвільної системи та 
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дільничних інспекторів поліції; забезпечення готовності Управління 
превентивної діяльності до дій під час надзвичайних ситуацій техногенного, 
економічного, природного та воєнного характеру; організація та 
забезпечення правопорядку, попередження й припинення правопорушень на 
вулицях та в інших громадських місцях, розкриття злочинів; організація 
роботи щодо видачі відповідно до законодавства дозволів на придбання, 
зберігання, носіння та перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та 
матеріалів, інших предметів і речовин, на використання яких установлено 
спеціальні правила, а також на відкриття об’єктів дозвільної системи, де вони 
використовуються, та щодо контролю за додержанням цих правил і 
функціонуванням цих об’єктів та ін. Необхідно також наголосити, що права й 
обов’язки, які входять у зміст повноважень підрозділів превентивної 
діяльності Національної поліції України, об’єднуються тим, що їхні права 
водночас є обов’язками, тому що такі права повинні використовуватися в 
інтересах служби. Крім того, повноваження, якими наділені підрозділи 
превентивної діяльності Національної поліції України, за способом 
здійснення можна класифікувати на такі види: організаційні, контрольні, 
охоронні, розшукові, примусові, профілактичні та сервісні. Адміністративно-
правовий статус підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 
України включає в себе повноваження підрозділів ювенальної превенції, 
патрульної служби, а також підрозділи дозвільної системи та служби 
дільничних офіцерів поліції. Але їхні повноваження та компетенція 
закріплюється, як правило, відомчими нормативно-правовими актами, що 
потребують удосконалення.[3,c. 43-44]  

Таким чином, під діяльністю підрозділів превентивної діяльності 
Національної поліції України потрібно розуміти систему законодавчо 
встановлених і гарантованих державою правових положень та принципів, які 
закріплюють права й обов’язки підрозділів ювенальної превенції, патрульної 
служби, дозвільної системи та служби дільничних офіцерів поліції, завдання 
й функції яких спрямовані на забезпечення прав і свобод людини, інтересів 
суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки 
та порядку, а також надання в межах, визначених законом, послуг особам, що 
є саме пріоритетним у роботі підрозділу превентивної діяльності. 
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