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ЗАХОДИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ПОГІРШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Актуальність обраної тематики зумовлена сучасним 
станом епідемічної ситуації в Україні, та й узагалі, по 
всьому світу. Найбільшого впливу на ситуацію загалом 
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вплинуло швидке розповсюдження COVID-19 –
потенційно важкого гострого респіраторного 
захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-
2 (2019-nCoV)[1]. Майже в кожній країні світу 
запроваджено ряд необхідних заходів запобігання 
поширенню хвороби, яка на сьогоднішній день 
лабораторно виявлена у більш ніж 4 мільйонів осіб. 
Наша країна не є виключенням, що зумовило 
запровадження надзвичайного стану у деяких регіонах, 
виконання ряду заходів щодо протидії поширенню 
вищезгаданого захворювання, яке, до речі, має досить 
високий показник базового репродукційного числа, що 
характеризує швидкість зараження інфекційними 
захворюваннями.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 
від № 211 від 11 березня 2020 року, на території країни 
було запровадження цілу низку заходів щодо 
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
Починаючи з 12 березня на усій території України було 
введено карантин, при цьому заборонивши 
відвідування закладів освіти учнями та студентами, 
проведення спортивних та інших масових заходів, 
встановлено також інші обмеження[2]. Серйозність 
ситуації, яка склалася, важко переоцінити, більше того, 
Всесвітньою організацією охорони здоров'я було 
заявлено, що COVID-19 є не просто епідемією, а 
пандемією, яка поширена на території майже всіх країн 
та континентів.

З метою спонукання громадян та суб’єктів 
господарювання дотримуватись нових вимог щодо 
дотримання карантинних обмежень до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення внесені зміни. 
Його було доповнено статтею 44-3, яка передбачає 
відповідальність за «порушення правил щодо карантину 
людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-
протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом 
України "Про захист населення від інфекційних хвороб", 
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іншими актами законодавства, а також рішень органів 
місцевого самоврядування з питань боротьби з 
інфекційними хворобами»[3].

Логічним є те, що Національна поліція України, як 
центральний орган виконавчої влади, також долучилась 
до заходів запобігання та поширення коронавірусної 
інфекції. На території України було запроваджено 
додаткові превентивні заходи, які б запобігали 
поширенню спалаху пандемії.

Повноваження поліції, в тому числі щодо 
застосування різних поліцейських превентивних заходів 
мають своє відображення у ст.31 Закону України «Про 
Національну поліцію» визначає перелік з 11 
превентивних заходів, які можуть застосовуватися 
поліцією. Будь-який превентивний поліцейський захід 
застосовується виключно для виконання повноважень 
поліції. Більш того, застосування превентивних заходів 
має бути законним, необхідним, пропорційним та 
ефективним. Законодавець визначив наступні 
превентивні заходів, які можуть здійснюватися поліцією 
і це: перевірка документів особи; опитування; 
поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного 
засобу; вимога залишити місце і обмеження доступу до 
визначеної території; обмеження пересування особи, 
транспортного засобу або фактичного володіння річчю; 
проникнення до житла чи іншого володіння особи; 
перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів 
внутрішніх справ; застосування технічних приладів і 
технічних засобів, що мають функції фото- і 
кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 
відеозапису; перевірка дотримання обмежень, 
установлених законом стосовно осіб, які перебувають 
під адміністративним наглядом, інших категорій осіб та 
поліцейське піклування[4].

Незважаючи на такі досить великі заходи, що 
можуть застосовуватись поліцією у разі погіршення 
санітарно-епідемічної ситуації, більш широко 
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застосовуються лише декілька з них. З 6 квітня 2020 
року Урядом було запроваджено посилення 
карантинних заходів та створення нових обмежень. 
Заборони виходити на вулицю без паспорта та без 
одягненої маски зумовили різке збільшення 
застосування поліцейськими такого превентивного 
засобу як перевірка документів особи та опитування. 
Задля ефективного виконання визначених Кабінетом 
Міністрів України, поліцейські також доволі часто 
застосовують вимогу залишити місце і обмеження 
доступу до визначеної території, оскільки обмеження 
торкнулися також перебування осіб у певних місцях та 
на певних територіях. Оскільки заборони торкнулись 
питання відвідування парків, скверів, зон відпочинку, 
лісопаркових і прибережних зон (крім випадків вигулу 
собак однією людиною і для службової необхідності), а 
також відвідування спортивних та дитячих 
майданчиків, керівництвом Національної поліції було 
запроваджено додаткові сили. Поліцейські 
територіальних підрозділів та навіть перемінний та 
постійний атестований склад закладів вищої освіти 
системи МВС України був залучений для виконання 
вищезазначених вимог та активного застосування ряду 
превентивних поліцейських заходів та інших заходів 
примусу.

Отже, превентивні поліцейські заходи є дуже 
важливими під час різкого погіршення санітарно-
епідемічної ситуації, як в Україні, так і в усьому світі. 
На сьогоднішній день, завдячуючи законному 
застосуванню таких заходів і вимог наша країна 
поступово виходить із запровадженого карантину та 
має позитивну динаміку щодо зменшення 
захворюваності та смертності під час пандемії.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ НА ОСНОВІ 
КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Проблема наркотрафіку в інтернеті на сьогодні є 
актуальною та мало дослідженою. У новому тисячолітті 
інформаційна революція, яка відкрила людям нові 
можливості у сфері отримання та обробки інформації та 
викликала глобалізацію людства, стала однією з 
головних причин виникнення інтернет злочинності, 
також і у сфері розповсюдження наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Тому 
вивчення цього питання з метою профілактики та 
протидії розповсюдженню наркотиків є досить 
важливим.


