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зазначеного суб'єкта владних повноважень. 
За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, 

передбачене ч. 2 ст. 122 КУпАП, органи Національної поліції виносять постанову 
(ч. 1 ст. 283 КУпАП). Відповідно до ч. 1 ст. 284 КУпАП, у справі про 
адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких 
постанов: 

1) про накладення адміністративного стягнення; 
2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 цього 

Кодексу; 
3) про закриття справи. 
Слід звернути увагу на те, що значна частина посадових осіб органів  

поліції виконує на підготовчій стадії провадження великий обсяг дій 
юрисдикційного характеру, пов'язаних з виявленням події та дослідженням 
обставин правопорушення, складанням протоколу про адміністративне 
правопорушення та збором необхідних матеріалів для правильного і 
об'єктивного вирішення справи . 

Отже, органи  поліції є одним з головних суб'єктів адміністративно-
юрисдикційної діяльності. Жоден інший орган адміністративної юрисдикції 
не наділений таким великим обсягом юрисдикційних повноважень. 

_________________________ 
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АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРЕВЕНТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 

 
Варто почати з того, що згідно з Положенням про Національну поліцію 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 
жовтня 2015 року № 877 [1], підрозділи превентивної діяльності входять до 
складу Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. 
Управління превентивної діяльності є структурним підрозділом 
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територіальних Головних Управлінь (Управлінь) Національної поліції в 
областях з питань охорони публічного порядку, забезпечення публічної 
безпеки, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства й 
держави та протидії злочинності. 

Вартим уваги є те, що самостійним структурним підрозділом Головних 
(територіальних) управлінь Національної поліції України в областях, який у 
межах своєї компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення 
публічної безпеки й порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи 
дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання 
домашньому насильству та його припинення, є Управління поліції 
превентивної діяльності. Діяльність управління ґрунтується на принципах 
законності, гуманізму, поваги до особи, дотримання прав і свобод громадян, 
довіри, відкритості та взаємодії з органами державної влади, місцевого 
самоврядування та громадськості [2] 

Ми вважаємо, що основними функціями Управління поліції 
превентивної діяльності є захист прав, свобод, та законних інтересів 
громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення; забезпечення 
охорони громадського порядку та громадської безпеки на вулицях та в інших 
громадських місцях (зокрема, в місцях проведення масових заходів), 
профілактика правопорушень у взаємодії з іншими службами і підрозділами 
Національної поліції, органами державної влади та місцевого 
самоврядування, а також об’єднаннями громадян; організація проведення 
загальної та профілактичної роботи серед населення, взаємодії з 
громадськими формуваннями щодо охорони громадського порядку, участі 
разом з іншими службами та підрозділами Національної поліції у виявленні, 
попередженні та припиненні правопорушень; здійснення ліцензування 
певних видів господарської діяльності, забезпечення дозвільної системи та 
державного охоронного нагляду; забезпечення охорони затриманих і взятих 
під варту осіб під час їх тримання у спеціальних установах поліції та 
конвоювання до органів суду, прокуратури та досудового слідства; 
організація і контроль за станом виконання підпорядкованими підрозділами 
превентивної діяльності нормативно-правових актів; реалізація в межах своєї 
компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху; організація контролю за додержанням законів, інших нормативних 
актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього 
середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів (далі – 
транспортних засобів); удосконалення регулювання дорожнього руху задля 
забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання 
транспортних засобів; виявлення та припинення фактів порушення безпеки 
дорожнього руху, а також виявлення причин та умов, що сприяють їх 
вчиненню [3]. 

Також зазначимо, що задля дотримання прав і свобод людини, 
додержання гарантій із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від 
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домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення 
належного реагування на випадки такого насильства, надання допомоги 
постраждалим особам, створення умов для реалізації кожною дитиною права 
на зростання у безпечному сімейному оточенні з огляду на зростання 
викликів, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства внаслідок 
зменшення латентності таких правопорушень, великий суспільний резонанс, 
а також для ефективної реалізації Указу Президента України «Про 
невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 
насильства» від 21 вересня 2020 року № 398/2020 пропонуємо у кущових 
підрозділах поліції, які створені на базі обласних центрів та містах 
Сєвєродонецьк і Маріуполь у відділах превенції, утворити сектори протидії 
домашньому насильству, до складу яких, зокрема, будуть входити 
поліцейські, задіяні до роботи у мобільних групах з реагування на факти 
вчинення таких правопорушень, які нині успішно функціонують у межах 
реалізації відповідного проєкту. 

Окремо слід зазначити, що, відповідно до Наказу МВС «Про 
затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України» від 19 грудня 2017 року № 1044, 
основними завданнями є такі: 

– профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми 
кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин та умов, 
які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення;  

– ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення 
правопорушень, а також проведення з ними заходів індивідуальної 
профілактики;  

– участь в установленні місця знаходження дитини в разі її безвісного 
зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального 
провадження, відкритого за фактом її безвісного зникнення;  

– вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому 
поводженню з дітьми;  

– вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, зокрема 
здійснення поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб;  

– провадження діяльності, пов’язаної із захистом права дитини на 
здобуття загальної середньої освіти. 

Навантаження на одного поліцейського територіальних підрозділів 
превенції та на один наряд реагування патрульної поліції слід розраховувати 
з кількості населення на визначеній території обслуговування, кількості 
населених пунктів, протяжності вулично-шляхової мережі, площі території 
обслуговування та стану криміногенної ситуації [4, с.93]. 

Отже, зростання авторитету Національної поліції України слід 
супроводжувати помітним для населення підсиленням технічної 
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забезпеченості поліції, підвищенням ефективності роботи, вжиттям інших 
організаційних заходів, удосконаленням правового регулювання діяльності 
задля забезпечення прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, а також 
надання в межах, визначених законом, послуг особам, що обумовлюють 
компетенцію та місце підрозділів превентивної діяльності в структурі 
Національної поліції України. 
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Від часу фіксування першого випадку на захворювання в різних країнах 
почали вводити обмеження, метою яких була локалізація спалаху вірусу. З 
переходом до пандемії, обмеження прав та свобод людей сягнули нового рівня, 
який мав першу хвилю в східних країнах, зокрема Китаї. Але якщо в КНР такі 
обмежувальні заходи не викликали широкого резонансу внаслідок наявності у 


