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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

На сьогоднішній день Національна поліція України 
почала впроваджувати низку реорганізаційних 
моментів, які увінчалися успіхом. Реформи були 
проведені для покращення функціонування кожного 
підрозділу поліції та введення в них нових стандартів, 
які пов’язані із зміною суспільства. В більшості це 
стосувалося покращення введення та використання 
інформаційного забезпечення поліцейських.

Одним із таких підрозділів є превентивна діяльність. 
Даний підрозділ було утворено після реорганізації, а 
саме: прийняття та затвердження Закону України «Про 
Національну поліцію України», змінюється назва 
підрозділу громадської безпеки на «превентивну 
діяльність» [1].
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саме про обов’язки працівника Національної поліції 
України. 

Органи правопорядку зобов’язані не пізніше, як за 8 
днів до початку виборів забезпечити цілодобову охорону 
приміщень виборчих комісій та місця де знаходяться 
бюлетені, у денний час здійснювати патрулювання біля 
будівлі, а у нічний час охороняти сейф чи приміщення з 
виборчою документацією. 

На Національну поліції України також покладається 
обов’язок транспортування бюлетенів з окружної 
виборчої комісії до дільничної виборчої комісії, за 
необхідністю залучають працівника Служби безпеки 
України, а також супроводження членів дільничної 
виборчої дільниці з бюлетенями до приміщення, або 
сейфу чи шафи де вони будуть зберігатися. Підписами 
усіх присутніх, включно поліцейських, це приміщення, 
сейф, шафа опечатується, і знаходиться під 
цілодобовою охороною поліцейського. До дня 
голосування правоохоронець відповідає за цілісність 
печатки, у випадку її пошкодження він зобов’язаний 
проінформувати оперативного чергового і членів 
виборчої дільниці, після чого вони перераховують 
бюлетені і роблять відповідний запис в акт [2].

У день виборів органи Національної поліції України 
також займаються виявленням незаконної агітації, і 
фіксацією цих правопорушень.

Але самим основним завдання для поліцейського на 
виборах – додержання правопорядку на виборчій 
дільниці. Правоохоронець зобов’язаний реагувати на всі 
зауваження голови виборчої комісії, а також займатися 
попередженням правопорушень, такими як 
пошкодження бюлетенів, підкуп виборців, хуліганські 
дії виборців, які порушують громадський порядок у 
приміщенні виборчої дільниці.

Підбиваючи підсумки, в цій роботі я разом зі своїм 
науковим керівником розкрили питання, які служби 
залучаються до охорони правопорядку, обов’язків 
працівника правоохоронних органів під час виборчого 
процесу та основні завдання поліцейського на виборчій 
дільниці.


