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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Для розуміння організаційно-правових проблем 
превентивної діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання вчинення неповнолітніми 
правопорушень, слід з‘ясувати сутність поняття 
превентивної діяльності Національної поліції, щодо 
запобігання вчинення дітьми правопорушень. 

В умовах реформування системи МВС України в 
порівнянні з міліцією (органами внутрішніх справ) 
докорінно змінюється і зміст покладених на Національну 
поліцію України завдань, а відповідно відбувається 
заміна мети та засобів реалізації адміністративної 
діяльності поліції.

Ряд авторів у поняття: адміністративної діяльності 
Національної поліції вкладає наступний зміст – це 
виконавчо-розпорядча, державно-владна діяльність з 
організації та здійснення Національною поліцією 
функцій з охорони публічного порядку, забезпечення 
публічної безпеки, попередження й припинення 
правопорушень адміністративно-правовими засобами 
та надання публічно-сервісних послуг.

Для розкриття поняття та особливостей 
превентивної діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання вчинення адміністративних 
правопорушень дітьми необхідно звернутися до 
тлумачного словника. Відповідно до академічного 
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тлумачного словника «запобігати» означає не допускати, 
заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане.
В даному випадку – недопущення вчинення дітьми 
правопорушень.

Отже, запобігання вчиненню адміністративних 
правопорушень дітьми – це конкретно-спрямована 
діяльність держави, її органів та посадових осіб, 
громадських організацій та окремих громадян з 
недопущення вчинення дітьми порушень норм 
законодавства, виявлення причин та умов вчинення 
таких адміністративних правопорушень, ліквідації 
факторів, які сприяють формуванню антигромадських 
установок дітей.

Основними завданнями запобігання вчиненню 
правопорушень дітьми поліцейськими є такі: обмеження 
дії негативних соціальних явищ та процесів, які є 
причинами та умовами вчинення адміністративних 
правопорушень; виховання громадян у дусі неухильного 
додержання вимог законності, формування високого 
рівня правової культури; вплив на дітей, які належать 
до групи ризику щодо вчинення ними адміністративних
правопорушень з метою зниження вірогідності 
вчинення ними протиправних діянь.

Такий підхід до розуміння превентивної діяльності 
Національної поліції, а відповідно і до методів такої 
діяльності, дозволяє говорити про адміністративну 
діяльність Національної поліції України щодо 
запобігання вчинення адміністративних правопорушень 
дітьми лише як застосування одного виду заходів 
адміністративного примусу відносно дітей. 

Отже, під превентивною діяльністю Національної 
поліції України щодо запобігання вчинення 
адміністративних правопорушень дітьми – на нашу 
думку слід розуміти урегульовану нормами 
адміністративного права державно-владну, підзаконну, 
організаційно-розпорядчу діяльність підрозділів 
ювенальної превенції по застосуванню до дитини 
адміністративно-запобіжних заходів.
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НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 
ПРИ ПОВОДЖЕННІ ЗІ ЗБРОЄЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

ЧИННИК ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Поліцейський кожного дня, кожної хвили виконує 
свої службові обов’язки, та йому приходиться мати 
справу з дуже небезпечними злочинцями. Йдучи на 
службу, він не знає, що саме підготував для нього новий 
день, а тому необхідність досконалого знання заходів 
безпеки при поводжені зі зброєю, я і нормативно-
правові підстави застосування вогнепальної зброї є 
невід’ємним елементом діяльності поліцейського.

Зокрема, основні нормативно-правові підстави 
застосування вогнепальної зброї передбачені статтею 46 
Закону України «Про Національну поліцію України». А от 
щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю, то вони 
найперше регламентовані Наказом Міністерства 
внутрішніх справ України №70 від 01.02.2016 року «Про 
затвердження Інструкції із заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю». Цей Наказ призначений для 
забезпечення особистої безпеки поліцейських, запобігання 


