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ОСУЧАСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ 
ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ЯК ГАРАНТІЯ РОЗВИТКУ 

СЛУЖБИ ПРЕВЕНЦІЇ

Дільничний офіцер поліції в силу покладених на 
нього обов’язків виконує досить широкий спектр 
завдань із забезпечення правопорядку в межах 
поліцейської дільниці яку він обслуговує, серед яких 
відповідно до Наказу МВС України № 650 «Про 
затвердження Інструкції з організації діяльності 
дільничних офіцерів поліції» є діяльність, що ґрунтується 
на принципі взаємодії з населенням на засадах 
партнерства. Вона має на меті співпрацю з 
громадянами, громадськими організаціями, установами, 
підприємствами різних форм власності, також 
взаємодію з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, населенням й утвореними відповідно 
до чинного законодавства громадськими формуваннями 
з охорони громадського порядку; виконання завдань, 
спрямованих на дотримання прав і свобод людини, а 
також інтересів суспільства і держави, тощо. 

Діяльність дільничного офіцера (далі-ДОП) 
здійснюється за відповідними напрямками роботи, які 
визначаються вищезазначеним наказом, а саме: 
здійснення профілактичної роботи, спрямованої на 
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запобігання вчиненню кримінальних та інших 
правопорушень; виявлення причин та умов, що 
призводять до вчинення кримінальних та 
адміністративних правопорушень, ужиття у межах 
компетенції заходів для їх усунення; ужиття заходів, 
спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 
фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 
учинення кримінального, адміністративного 
правопорушення; здійснення своєчасного реагування на 
заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 
правопорушення або події; у випадках, визначених 
законом, здійснення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, прийняття рішення 
про застосування адміністративних стягнень та 
забезпечення їх виконання; доставляння у випадках і 
порядку, визначених законом, затриманих осіб, 
підозрюваних у вчиненні кримінального 
правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне 
правопорушення;ужиття всіх можливих заходів для 
надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, 
допомоги особам, які постраждали внаслідок 
кримінальних чи адміністративних правопорушень, 
нещасних випадків, особам, які опинилися в ситуації, 
небезпечній для їхнього життя чи здоров’я, а також 
особам, які постраждали від торгівлі людьми; ужиття 
заходів для запобігання вчиненню насильства в сім’ї та 
його припинення; здійснення контролю за дотриманням 
фізичними та юридичними особами спеціальних правил 
та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних 
засобів індивідуального захисту та активної оборони, 
боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших 
предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється 
дозвільна система; участь у межах повноважень, 
передбачених законом, у здійсненні заходів, 
спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які 
звільнилися з місць позбавлення волі; ужиття заходів 
для взяття на облік осіб, щодо яких здійснюється 
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превентивна робота, підтримання в актуальному стані 
інформаційних підсистем ЄІС МВС, тощо [1].

Проте, слід зазначити, що на сьогодні існує ряд 
чинників, які негативно впливають на результативність 
та ефективність роботи ДОП, та комплектування 
необхідної кількості фахівців. Потребують вирішення 
питання матеріально-технічного забезпечення служби: 
відсутність комп’ютерної техніки, доступу до мережі 
Інтернет. Зазначені чинники призводять до зниження 
продуктивності в роботі. В цьому контексті доволі 
актуальним залишається питання удосконалення роботи 
ДОП. Застосування «традиційних» форм та методів 
роботи ДОП поступово повинні поєднуватись з 
застосуванням новітніх технологій. Вкрай необхідним та 
актуальним є впровадження та використання
планшетних пристроїв дільничними офіцерами поліції. 
Для цього ДОП повинні бути забезпечені планшетними 
пристроями та доступом до мережі Інтернет через 
мобільні засоби, в т.ч. до системи «Цунамі». Вкрай 
актуальним є доступ до баз даних з декількома 
функціями, такими як: забезпечення отримання, 
обробки, зберігання та надання інформації про 
правопорушення чи подію; класифікація 
правопорушень та подій; надання інформації про 
правопорушення та події відповідній контактній особі у 
межах НПУ (оператор, диспетчер, черговий, групи 
реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи 
тощо); пошук у базі даних щодо додаткової інформації 
на місці події, наприклад, на предмет ідентифікаційних 
даних осіб або транспортних засобів; надання 
додаткової інформації або доказів щодо справи на місці 
події, тощо [2,с.5].

Слід зазначити, що в рамках проекту «Поліцейський 
офіцер громади», ДОП в сільській місцевості окрім 
належних матеріально-технічних умов, мають необхідну 
офісну техніку, та мають планшети – для дистанційного 
отримання службових завдань та їх виконання, 
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передбачений електронний документообіг. 
Запровадження таких форм та методів роботи 
безумовно покращує діяльність ДОП. На сьогодні в 
цьому контексті відбулась певна диференціація, яка на 
нашу думку, призвела до порушення умов праці ДОП у 
містах. Адже діяльність поліцейських офіцерів громади 
(ДОП у сільській місцевості) та ДОП у містах 
регламентує єдиний Наказ МВС України № 650 «Про 
затвердження Інструкції з організації діяльності 
дільничних офіцерів поліції», де різницею в їх діяльності
є визначення території, що обслуговується ДОП, із 
чисельністю населення, що не перевищує 6 тис. осіб у 
сільській місцевості та 7 тис. осіб - у містах. 

Проте, умови праці, матеріальне-технічне 
забезпечення, соціальні та житлові гарантії,
функціональні обов’язки кардинально відрізняються [3]. 
І на сьогодні слід констатувати, що ДОП у місті 
фактично залишається в цьому контексті в гіршому 
стані, ніж його колега в селі. Тим самим, на нашу думку,
порушується принцип трудових гарантій працівників, 
що суперечить основним конституційним принципам у
сфері трудових відносин.

Таким чином, реалізація нових перспективних 
проектів в Національній поліції, в т.ч. пов’язаних з 
утворенням новаційних підрозділів, не повинно 
здійснюватися за рахунок існуючих служб і посад, 
перевірених часом і апріорі потрібних не лише системі, а й 
громаді. Бо такий підхід сприяє їх руйнації та занепаду, в 
той час, коли вони у свою чергу, потребують негайної 
модернізації та осучаснення, або ж, як мінімум, створення 
умов для належного виконання обов’язків.
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

В умовах реформ в Україні як ніколи актуальним є 
питання забезпечення, дотримання та захисту прав 
людини. Як відомо, поліція є одним з основних 
інструментів захисту прав та законних інтересів 
громадян в більшості країн світу. Зокрема це 
підтверджується положеннями закону України «Про 
Національну поліцію», а саме: (поліція) - це центральний 
орган виконавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 


