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РОЛЬ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ У ЗАПОБІГАННІ ТА 
ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
Iнтеграцiя до європейських iнституцiй вiдкриває Українi шлях до бiльш 

широкої участiв структурах мiжнародної безпеки, забезпечує можливiсть 

спiльних дiй України та ЄС щодо боротьби зi злочиннiстю.  

У цьому контекстi ефективна та цiлеспрямована дiяльнiстьдiльничних 

офiцерiв полiцiї та впровадження такого iнституту як полiцейськi громади 

стаєважливим чинником стабiльностi й безпеки. 

Багато вiтчизняних вчених дослiджують це питання: В. Авер’янов, I. 

Арiстова, О.Бандурка, В. Басс, В. Бевзенко, О. Безпалова, Ю. Битяк, Л. Бiла-

Тiунова, В. Бiлоус, I.Бородiн, В. Галунько, В. Гарашук, Ю. Гаруст, I. 

Голоснiченко, С. Гончарук, I. Гриценко, Т.Гуржiй, С. Гусаров, В. Гуславський, В. 

Демченко, О. Джафарова, Є. Додiн, М. Дорогих, А. Єлiстратов, В. Заросило, А. 

Iванишук, Р. Калюжний, В. Ковальська, А. Комзюк, С. Кiвалов,В. Коваленко. 

Однак через постiйнi змiни в суспiльному життi та недосконалостi законодавства 

це питання залишається актуальним [1, c. 54]. 
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Дiльничного офiцера полiцiї як суб’єкта адмiнiстративної дiяльностi 

визначає, перш за все, його адмiнiстративно-правовий статус.  

Варто наголосити, що це поняття та його елементи в сучаснiй 

адмiнiстративно-правовiй доктринi постiйно привертають увагу вчених i 

базуються на теоретико-методологiчних розробках науковцiв з теорiї права, якi 

видiляють загальний (базовий або конституцiйний) правовий статус, спецiальний 

(родовий) статус для окремих груп громадян (державних службовцiв, засуджених, 

пенсiонерiв тощо) та iндивiдуальний (приватний) статус, який вiдображає ознаки, 

що характеризують правовий статус конкретної особи [2, c. 136]. 

Варто виокремити основнi напрями превентивної дiяльностi дiльничних 

офiцерiв полiцiї з урахуванням положень Наказу МВС України вiд 28.07.2017 р. 

№ 650 «Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї дiяльностi дiльничних офiцерiв 

полiцiї»: 1) попередження кримiнальних та iнших правопорушень; 2) перевiрка 

дотримання обмежень, 

установлених законом щодо осiб, якi перебувають на превентивному облiку; 

3) здiйснення полiцейського пiклування. 

Подальший хiд працi буде спрямовано на розкриття виокремлених напрямiв 

превентивної дiяльностi дiльничних офiцерiв полiцiї. Ведучи мову про 

попередження кримiнальних та iнших правопорушень, варто зазначити, що 

детермiнантами зростання злочинностi i кримiналiзацiї суспiльних вiдносин 

виступають не стiльки самi негативнi соцiально-економiчнi фактори, скiльки 

нездатнiстьпротиставити їм зважену державну економiчну, соцiальну, правову 

полiтику i органiзацiйно-правовий механiзм її реалiзацiї на рiвнi окремих регiонiв, 

забезпечити належний правопорядок, ефективне регулювання суспiльних 

вiдносин, органiзованiсть i погодженiсть функцiонування всiх ланок системи 

державної влади, вiдповiдальнiсть державного апаратуза прийнятi рiшення, у 

тому числi в сферi безпосереднього захисту прав i законних iнтересiв громадян 

вiд протиправних посягань, беззаконня i свавiлля [3, c. 314]. 2  
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У зв’язку iз зазначеним основними напрямами дiяльностi дiльничних 

офiцерiв полiцiї щодо попередження кримiнальних та iнших правопорушень є: 1) 

здiйснення профiлактичної роботи, спрямованої на запобiгання вчиненню 

кримiнальних та iнших правопорушень; 2) виявлення причин та умов, що 

призводять до вчинення кримiнальних та адмiнiстративних правопорушень, 

вживання у межах компетенцiї заходiв задля їх усунення; 3) вживання заходiв, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фiзичних осiб i 

публiчнiйбезпецi, що виникли внаслiдок учинення кримiнального, 

адмiнiстративного правопорушення; 4) здiйснення своєчасного реагування на 

заяви та повiдомлення про кримiнальнi, адмiнiстративнi правопорушення або 

подiї; 5) у випадках, визначених законом, здiйснення провадження у справах про 

адмiнiстративнi правопорушення, прийняття рiшення про застосування 

адмiнiстративних стягнень та забезпечення їх виконання; 6) доставляння у 

випадках i порядку, визначених законом, затриманих осiб, пiдозрюваних у 

вчиненнi кримiнального правопорушення, та осiб, якi вчинили адмiнiстративне 

правопорушення; 7) вживання всiх можливих заходiв задля надання невiдкладної, 

зокрема домедичної i медичної, допомоги особам, якi постраждали внаслiдок 

кримiнальних чи адмiнiстративних правопорушень, нещасних випадкiв, особам, 

якi опинилися в ситуацiї, небезпечнiй для їхнього життя чи здоров’я, а також 

особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми; 8)вживання заходiв щодо 

запобiгання вчиненню насильства в 'сiм’ї та його припинення тощо. Отже, 

профiлактика кримiнальних та iнших правопорушень у дiяльностi дiльничних 

офiцерiв полiцiї становить собою систему органiзацiйних, правових i виховних 

заходiв, спрямованих на попередження та вживання у межах компетенцiї заходiв 

iз метою усунення причин i умов, що сприяють учиненню особами протиправних 

дiй [3, c. 315]. 
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Основним критерiєм оцiнювання роботи дiльничного офiцера полiцiї є рiвень 

довiри населення, що проживає на територiї полiцейської дiльницi, до 

конкретного дiльничного, який її обслуговує. Для пiдвищення iмiджу полiцiї, 

покращення ефективностi її роботи дiльничний взаємодiє з громадою шляхом 

проведення спiльних проектiв, програм, заходiв нарад, семiнарiв, круглих столiв, 

вiдкритих занять тощо [4, c. 132]. 

Що ж стосується дiльничних офiцерiв полiцiї, то їхнi публiчно-владнi 

повноваження закрiпленi в положеннях нормативно-правових актiв як 

законодавчого, так i вiдомчого характеру, якi вони реалiзують у визначених 

адмiнiстративно-правових формах через застосування адмiнiстративно-правових 

методiв у чiтко визначенiй сферi — сферi забезпечення охорони прав i свобод 

людини, iнтересiв суспiльства i держави, протидiї злочинностi, пiдтримання 

публiчної безпеки і порядку, а також надання полiцейських послуг у межах 

територiї обслуговування. Повноваження дiльничних офiцерiв полiцiї визначено в 

п. 3 роздiлу II Iнструкцiї з органiзацiї дiяльностi дiльничних офiцерiв полiцiї (далi 

— Iнструкцiї) [2, c. 137].  

Дiльничний офiцер полiцiї є громадянином України, який перебуває на 

вiдповiднiй штатнiй посадi органу полiцiї та має спецiальне звання. Дiяльнiсть 

працiвникiв служби дiльничних офiцерiв полiцiї спрямована на вирiшення таких 

завдань: 1. Проведення загальної та iндивiдуальної профiлактичної роботи серед 

жителiв адмiнiстративної дiльницi, пiдтримання публiчної безпеки та порядку на 

територiї, що обслуговується. 2. Робота з населенням та громадськими 

формуваннями на адмiнiстративнiй дiльницi щодо пiдтримання публiчної безпеки 

та порядку, профiлактика правопорушень та боротьба зi злочиннiстю. 3. Участь 

разом з iншими службами та пiдроздiлами територiальних органiв полiцiї у 

виявленнi, попередженнi, припиненнi адмiнiстративних та кримiнальних 

правопорушень, а також у розкриттi кримiнальних правопорушень, вчинених на 

територiї адмiнiстративної дiльницi [1, c. 55]. 
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Отже, правове регулювання дiяльностi дiльничного офiцера полiцiї 

здiйснюється низкою правових актiв, основоположними серед яких є Конституцiя  

України та Загальна декларацiя прав людини. Принципово новим у дiяльностi 

полiцiї є нормативне визначення 3 основного завдання, а саме надання 

полiцейських послуг. Цiлком виправданим убачається оцiнювання роботи 

дiльничного офiцера полiцiї крiзь призму рiвня довiри населення. Адже саме 

дiльничний є представником полiцiї на територiї обслуговування, який може 

максимально ефективно взаємодiяти з громадою й задовольняти її потреби в 

рiзних сферах суспiльного життя [4, c. 132]. 

З огляду на наведене стає зрозумiло, що превентивна дiяльнiсть дiльничних 

офiцерiв полiцiї спрямована на: забезпечення публiчного порядку та безпеки на 

дiльницi; ефективну реалiзацiю прав i свобод людини i громадянина; реалiзацiю 

правового iнструментарiю, що необхiдний для досягнення поставлених цiлей; 

недопущення протиправних дiй особами, якi схильнi до вчинення правопорушень; 

створення вiдповiдних стимулiв до правомiрної поведiнки з боку всiх верств 

населення шляхом усунення причин та умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень [3, c. 315]. 

Отже, метою превентивної дiяльностi дiльничних офiцерiв полiцiї є 

стимулювання всiх верств населення до правомiрної поведiнки, перешкоджання 

вступу їх в антигромадськi вiдносини, припинення таких вiдносин, недопущення 

провокацiй протиправних дiй, створення правових та органiзацiйних засад 

недопущення вчинення правопорушень, розроблення превентивних механiзмiв, 

правил щодо усунення наслiдкiв негативних проявiв тощо. 
_________________________________________________ 
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ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ЮРИСТІВ 

 

Юридична діяльність є складовою соціальної діяльності у суспільстві. 

Юридична діяльність належить до соціальної діяльності – це єдність теоретичного 

й матеріально-практичного процесів, які здійснюються соціальними суб’єктами з 

метою цілеспрямованого використання та зміни навколишнього середовища в 

інтересах людей [1]. Основними ознаками юридичної діяльності є такі: єдність 

теоретичного процесу, який поєднує пізнання явищ, предметів і 

матеріальнопрактичних дій, спрямованих на використання вивчених предметів та 

явищ в інтересах людей; юридичну діяльність здійснюють соціальні суб’єкти – 

індивіди або їх групи, наділені свідомістю та волею, здатні пізнавати і діяти; 

об’єктом діяльності є навколишнє середовище, тобто різноманітні матеріальні та 

нематеріальні явища й предмети, які оточують людину; зміст діяльності полягає в 

цілеспрямованому використанні та зміні навколишнього середовища соціальними 

суб’єктами, тобто це завжди свідома діяльність, спрямована на визначення цілей 

та засобів їх досягнення; метою діяльності є задоволення матеріальних та 

духовних потреб людей [1, 2].  

 Слово «юридичний» є синонімом слова «правовий». На цих словах базується 

майже вся юридична термінологія.  


