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ПРОБЛЕМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ПЕРІОД 

КАРАНТИНУ

З початку запровадження карантину в Україні 
Кабінет Міністрів видали постанови №392 та №211 в 
яких йдеться про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів
контролю за заходами дотримання карантин [1]. 
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Що до заходів превентивної діяльності а також 
забезпечування охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримування публічної безпеки і прядку у 
зв’язку в ведення карантину на всій території України 
до вище наведених завдань поліції додалась низка 
обмежувальних заходів які передбачені постановами. До 
цих заходів обмежувального характеру відносяться 
наступні заборони щодо, перебування в громадських 
будинках і спорудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та 
рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування 
на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 
самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі 
у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, 
державній підсумковій атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, 
єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному 
фаховому вступному випробуванні, атестації у формі 
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів 
“КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації 
моряків, проведення підготовки моряків, членів 
екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що 
здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами 
України, та проведення підготовки судноводіїв 
малих/маломірних суден; проведення масових 
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю 
учасників більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних 
для забезпечення роботи органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, навчально-
тренувальних зборів спортсменів національних збірних 
команд України з олімпійських, неолімпійських, 
національних видів спорту та видів спорту осіб з 
інвалідністю, навчально-тренувального процесу 
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спортсменів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів [2].

На сьогодні є статистичні данні згідно яких з 
початку в ведення карантинних заходів на території 
держави поліцейські склали 3922 адміністративних 
протоколи. Усі вони стосувалися порушення правил 
щодо карантину людей, а 182 з них – за порушення 
режиму самоізоляції. Окрім того, поліція розслідує 46 
кримінальних проваджень стосовно порушення правил 
карантину. Але, будучи у відряджені згідно Наказу 
№380 від 08.05.2020 року, з метою надання практичної 
допомоги головним управлінням Національної поліції 
курсантів булу поділено на групи патрулювання за для 
забезпечення публічної безпеки і порядку, спрямованої 
на запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів контролю за заходами 
дотримання карантин [3]. Здійснюючи патрулювання, 
було зроблено безліч зауважень стосовно порушень 
правил карантину і реагування на всі порушення були 
здійснені відповідно до ситуації і реакції громадянина 
на зауваження. Не одноразово було помічено, що 
людина, громадянин, якій було зроблено зауваження, 
наприклад: стосовно захисної маски, а саме відсутності 
її на обличчі в приміщенні магазину, відреагувала 
коректно та адекватно одягнувши маску яка була в 
наявності, але через деякий час патрулювання, ми 
бачимо як ця ж людина знову без маски в тому ж місці. 
Таких прикладів підчас виконання свої обов’язків -
безліч. Проблематика підчас патрулювання була 
різностороння, у першу чергу зі сторони громадян, які 
дуже сильно обізнані у своїх правах, але не в обов’язках, 
а також зі сторони послуг перевезення. Було дуже 
важко контролювати дозволину кількість пасажирі, 
особливо не в міському транспорті таких як тролейбуси, 
трамваї. Не можливо було зупиняти кожний 
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маршрутний засіб, маршрутні таксі, і перевіряти 
кількість пасажирів, чи всі пасажири у захисних 
масках. З упевненістю майже у сто відсотків маршрутні 
таксі, надавали послуги з порушення правил карантину, 
оскільки це фінансово не вигідно для водіїв які 
здійснюють перевезення.

Отже, підчас здійснення превентивної діяльності 
національної поліції у період карантину, поліція активно 
приймала участь щодо забезпечення публічної безпеки і 
порядку, спрямованої на запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів 
послаблення протиепідемічних заходів контролю за 
заходами дотримання карантин. Щодо проблематики, 
вона виражалась у різних напрямках. У першу чергу це 
громадяни, які знають і дуже активно захищають свої 
права, але не обізнані зі сторони своїх обов’язків під час 
карантину. У другу чергу це послуги перевезення. У 
нашій країні, не велика кількість міських транспортів, а 
більшість підрядник маршрутних таксі. Було важко 
слідкувати за кожним транспортним засобом який 
надав послуги перевезення у місті. Також, варто 
відмітити це кількість населення, яка перевищує кількість 
груп патрулювання, що у свою чергу не дає можливість 
фіксувати кожне порушення правил карантину.

Література
1. Постанова Кабінету міністрів України №211: «Про 

запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. Київ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п [Дата 
звернення 01.06.2020]

2. Постанова Кабінету міністрів України №392 : 
«Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 



Організаційно-правове забезпечення 
підрозділів превентивної діяльності Національної поліції. Дніпро, 2020 

102

від 20.05.2020 р. Київ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-п#n192
[Дата звернення 02.06.2020]

3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
№380 від 08.05.2020 р. Київ. 

Блінова Ганна Олександрівна, 
доцент кафедри адміністративного права, 

процесу та адміністративної діяльності 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, доцент
Кравченко Альона Віталіївна,

курсант 2 курсу 
факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ 
НАЙВАЖЛИВІШИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ В ПОЛІЦІЇ

Великий вплив негативних чинників серед яких 
соціально-економічне забезпечення сім’ї, психолого-
емоційний стан, відносини в родині, насильство та 
нестабільність в Україні сформувало негативну 
тенденцію щодо кількості злочинів скоєних 
неповнолітніми. Така протиправна поведінка серед осіб 
даної вікової категорії пов’язана також з їхніми 
особистісними якостями, нестабільністю характеру, не 
завершеністю морального становлення та правової зрілості.

Тому на сучасному етапі є досить актуальним 
вивчення проблеми ювенальної превенції як 
найважливіший напрямок роботи в поліції. Серед 
дослідників котрі вивчали дану тему можна назвати 
О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, С.Д. 


