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Зміцнення законності і правопорядку в сучасній Україні, пошук шляхів 
направлених на недопущення скоєння адміністративних правопорушень – є 
одним із пріоритетних напрямків діяльності правоохоронних органів. В 
контексті зазначеного, актуальним  є питання  вдосконалення 
адміністративно-профілактичної діяльності органів та підрозділів 
Національної поліції щодо  підвищення рівня правової обізнаності серед 
населення, напрацювання спільних громадських проєктів та програм в 
громадах,  метою яких є безпека та правопорядок. 

Важливим аспектом у запобіганні та протидії адміністративним 
правопорушенням органами та підрозділами Національної поліції є   
виявлення, встановлення  та усунення причин і умов, які сприяють  
вчиненню адміністративних правопорушень, окрім того важливе значення 
має здійснення профілактичної роботи з особами, які схильні до скоєння 
правопорушень.   

Особлива роль у попередженні адміністративних правопорушень 
відводиться підрозділам превентивної діяльності, а саме дільничним 
офіцерам поліції (далі - ДОП), які в силу покладених на них повноважень 
проводять профілактичні бесіди з різними категоріями населення: з особами, 
які перебувають на профілактичному обліку;  з підприємцями і продавцями 
торгових точок, розташованих на поліцейській  дільниці, про 
неприпустимість продажу алкогольної і тютюнової продукції неповнолітнім.  
Також вони відвідують квартири і приватні домоволодіння з метою 
виявлення серед населення осіб, що допускають протиправну поведінку, і 
своєчасного вжиття до них заходів профілактичного впливу, тощо[1] 

Важливу функцію в сфері  профілактики адміністративних 
правопорушень серед неповнолітніх покладається на  інспекторів ювенальної 
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превенції.  Вони беруть участь в проведенні рейдів «соціального» та 
«батьківського» патруля, в ході яких перевіряються сім'ї, що складаються на 
різних видах обліків;  сім'ї, що знаходяться на етапі раннього соціального 
неблагополуччя, ставляться на профілактичний облік ПДН; виявляються 
діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації.[2] 

Вищезазначені заходи беззаперечно, сприяють профілактиці та не 
допущенню скоєння адміністративних правопорушень, допомагають 
успішному вирішенню завдань з охорони публічного порядку і забезпечення 
публічної безпеки. Проте, на сьогодні в адміністративно-профілактичній 
діяльності співробітників поліції існує велика кількість проблем, які 
обумовлюють недостатній рівень її ефективності. Це обумовлено декількома 
факторами, по-перше залишаються питання щодо штатної 
неукомплектованості підрозділів превентивної діяльності, що як наслідок 
знижує якість проведення профілактичної роботи серед населення, по-друге 
залишається деякий скептицизм серед практичних співробітників щодо ролі 
та значення профілактичної діяльності серед населення, вважаючи 
профілактику другорядним питанням, не розуміючи її суті та користі. В 
контексті зазначеного, на нашу думку, важливе значення повинно 
відводитися проведенню спільних тренінгів поліцейських та представників 
громадських організацій, громадськості щодо розуміння позитивних аспектів 
спільної взаємодії, саме зворотній зв'язок з усіма зацікавленими суб’єктами 
буде мати дієвий результат у запобіганні та протидії адміністративним 
правопорушенням.  Окрім того, залишаються відкритими питання 
удосконалення нормативно-правового регулювання форм участі громадян в 
охороні громадського порядку, які гальмують процес плідної взаємодії  
поліції та населення на засадах партнерства на законодавчому рівні.  
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