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на зайняття вищевказаним видом діяльності в підрозділах НПУ необхідно 
створити відповідну систему перевірки таких осіб, яка повинна мати 
налагоджений механізм такої перевірки та відповідне законодавче 
закріплення. 

Окрім цього, слід наголосити на постійному контролі з приводу 
дотримання антикорупційного законодавства у сфері видачі дозволів на 
носіння, зберігання та володіння вогнепальною зброєю та обігу вогнепальної 
зброї, адже за порушення вищевказаних вимог може наставати не лише 
дисциплінарна відповідальність, але й кримінальна. 

Отже, у підсумку слід зазначити, що зараз існує нагальна потреба в 
запровадженні нового підрозділу, який буде займатися контролем обігу 
вогнепальної зброї. Така діяльність повинна бути закріплена окремим 
нормативно-правовим актом та мати відповідний налагоджений механізм 
реалізації. 

_________________________ 
1. Довідник працівника поліції превентивної діяльності: навч. Посібник. кол. авт.; 

кер. авт. кол. канд. юрид. наук, Засл. юрист України А.Є. Фоменко. Дніпро: ДДУВС, 2018. 
180 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ 

ЗАГОСТРЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
 
У наш час гостро виражена проблема санітарно-епідеміологічної 

ситуації, це вносить не аби які корективи в роботу різних сфер діяльності 
пов'язаних з безпосереднім контактом з особами. Під категорію сфер 
діяльності, яку застали зміни, входить і патрульна поліція. 

Не зважаючи на будь-яку ситуацію яка склалася у країні, поліцейський 
постійно має бути правоохоронцем! Саме це прописано у частині першій 
статті 3 Закону України «Про Національну поліцію», а також у статті 12 
Закону України «Про Національну поліцію». 
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Під час введення стану санітарно-епідеміологічної ситуації 
поліцейських також долучають до контролю карантинного режиму. 
Основними завданнями поліції під час несення служби в умовах карантину 
(окрім основних завдань) є:  

 Недопущення порушень карантинних обмежень. 
 Профілактична та роз'яснювальна робота із населенням стосовно 

дотримання карантинних норм. 
 Уникання конфліктних ситуацій з населенням, дискусій які 

стосуються безпосередньо карантину, карантинних заходів, політики. 
Поліція як і усі люди мають дотримуватися правил карантинного 

режиму, як на службі так і у вільний від несення служби час, але в свою 
чергу вони мають бути взірцем для населення.  

Кожен день, оновлюється статистика стосовно смертності від Соvіd-19. 
Нажаль вона показує більш негативний результат ніж позитивний. 
Відповідно до невтішної статистики 2020 року, від даної хвороби та 
суміжних хвороб, загинуло більше людей ніж у середньому за останні п'ять 
років. 

Якщо в середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 
42 тисячі людей, то у 2020 році ця цифра зросла на 15% і становила вже 48 
тисяч. 

У Дніпропетровській, Київській та Тернопільській областях смертність, 
у грудні, перевищила показники останніх п'яти років у 3-4 рази. 

За офіційними даними, від коронавірусу з часу початку пандемії в 
Україні померли 26 212 людей. (Станом на 2020 рік.) 

У ці невтішні данні також входять і поліцейські.  
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від 

інфекційних хвороб” Кабінет Міністрів України постановляє такі заборони: 
Перелічимо декілька з них: 
1) 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; 

2) Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в 
Україні; 

3) Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
Саме за цими і не тільки заходами поліція мусить вести контроль,  так 

само як і пересічні громадяни повинні сумлінно дотримуватися даних вимог. 
Зміни в форменому одязі, порядку перевірки документів, доповнення 

до основних обов'язків – це лише маленька частина усіх змін яких зазнала 
поліція на сьогоднішній день. Я з упевненістю можу сказати що не дивлячись 
на дану ситуацію усі зміни, що пов'язані з карантинними заходами, будуть 
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змінювати свою форму прояву, а також мають можливість залишитися у 
житті людей та у роботі поліцейських на постійній основі. 

_________________________ 
1. Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236. URL: https://www.kmu.gоv.uа/npаs/prо-
vstаnоvlеnnyа-kаrаntіnu-tа-zаprоvаdzhеnnyа-оbmеzhuvаlnіh-prоtіеpіdеmісhnіh-zаhоdіv-1236-
091220. 

2. Пам’ятка поліцейському із забезпечення публічної безпеки під час карантину. 
URL: https://dduvs.іn.uа/pаmyаtkа/. 

3. Куришко Д. Скільки людей вбила пандемія в Україні у 2020 році. URL: 
https://www.bbс.соm/ukrаіnіаn/fеаturеs-56260505. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 

Загалом, діяльність поліції полягає у виконанні нею обов’язків, які 
покладені на неї з метою охорони громадського порядку, підтримання 
публічної безпеки та боротьби зі злочинністю. Згідно з законодавством 
Національна поліція служить шляхом забезпечення охорони прав і свобод 
людини та громадянина [1, с. 3]. Відповідно для виконання цих завдань та 
обов’язків в роботі правоохоронця існують «поліцейські заходи». Мета даної 
роботи полягає у висвітленні діяльності превентивної поліції, адже саме вона 
гарантує безпеку громадянам та виконує покладені на неї завдання 
відповідно до статутного закону. 

Актуальність теми полягає у тому, що діяльність підрозділів 
превентивної поліції впливає на спільний стан громадського спокою. Завдяки 
їй відбувається забезпечення режиму законності, здійснюється протидія 
неналежним вчинкам осіб відповідно до наявних стандартів. Тому наявність 


