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УПОВНОВАЖЕНІ ПІДРОЗДІЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ  

В УКРАЇНІ 
 
До органів та установ, на які покладаються функції із здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, Закон 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» відносить 
уповноважені підрозділи органів Національної поліції України [1]. 

Національна поліція України (поліція) є центральним органом 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку. 

Поліція відповідно до покладених на неї завдань: здійснює 
превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання 
вчиненню домашньому насильству; виявляє причини та умови, що сприяють 
вчиненню фактів домашнього насильства, вживає у межах своєї компетенції 
заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення фактів 
домашнього насильства; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні 
правопорушення; здійснює досудове розслідування кримінальних 
проваджень за фактами вчинення домашнього насильства; розшукує осіб, які 
переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, 
ухиляються від виконання кримінального покарання; доставляє у випадках і 
порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні 
кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне 
правопорушення (зокрема, домашнє насильство); вживає всіх можливих 
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заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги 
особам, які постраждали внаслідок домашнього насильства; у межах своєї 
компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог 
законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає 
заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед 
дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у 
виді позбавлення волі; вживає заходів для запобігання та протидії 
домашньому насильству або насильству за ознакою статі; здійснює 
оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону та ін. [2]. 

Законодавчі та підзаконні нормативні акти не уточнюють, які саме 
підрозділи в системі Національної поліції безпосередньо виконують 
обов’язки із запобігання та протидії домашньому насильству. Проте, 
розуміємо, що до представників  уповноважених підрозділів органів 
Національної поліції відносяться такі службові особи: патрульні поліцейські 
та поліцейські ГРПП та СРПП, співробітники мобільних груп з реагування на 
факти домашнього насильства, які першими реагують на заяви та 
повідомлення про факти домашнього насильства, прибувають на місце події, 
де вчиняється домашнє насильство, надають допомогу жертві, що 
постраждала від насильницьких дій, здійснюють необхідні заходи щодо 
притягнення кривдника до юридичної відповідальності за вчинення 
насильницьких дій і т.д.; дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери 
громади (які здійснюють розгляд заяв та повідомлень про вчинення 
домашнього насильства, надають допомогу жертві, постраждалій від 
домашнього насильства, застосовують щодо кривдника спеціальні заходи 
щодо протидії домашньому насильству, ведуть профілактичний облік 
кривдників, які вчиняють домашнє насильство, здійснюють необхідні заходи 
щодо притягнення кривдника до юридичної відповідальності за вчинення 
насильницьких дій тощо); інспектори ювенальної превенції (реагують на 
факти домашнього насильства, вчиненого щодо дітей або дітьми, надають 
допомогу дитині-жертві, що постраждала від домашнього насильства, 
застосовують щодо кривдника спеціальні заходи щодо протидії домашньому 
насильству, ведуть профілактичний облік дітей-кривдників, здійснюють 
необхідні заходи щодо притягнення кривдника до юридичної 
відповідальності за вчинення насильницьких дій і т.д.); шкільні офіцери 
поліції (які, будучи співробітниками патрульної поліції, здійснюючи 
превентивну діяльність із запобігання та протидії домашньому насильству, за 
необхідності взаємодіють із класними керівниками шкіл, шкільними 
психологами, соцслужбами та службою у справах дітей); слідчі (які 
здійснюють досудове розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із 
вчиненням домашнього насильства). 

Водночас, в практичній площині існують проблемні моменти, пов’язані 
із виконанням поліцейськими обов’язків у сфері запобігання та протидії 
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домашньому насильству. Зокрема, не зважаючи на те, що законодавчо 
патрульні поліцейські уповноважені застосовувати спеціальний захід щодо 
протидії домашньому насильству – терміновий заборонний припис стосовно 
кривдника, фактично на практиці патрульні поліцейські дані повноваження 
не реалізовують, оскільки управління патрульної поліції в областях фактично 
не отримали бланків термінових заборонних приписів. Термінові заборонні 
приписи в Україні на даний час виносяться виключно поліцейськими ГРПП 
та СРПП, дільничними офіцерами поліції, інспекторами ювенальної 
превенції та співробітниками мобільних груп з реагування на факти 
домашнього насильства 

На нашу думку, це досить ускладнює ситуацію з реального впливу на 
факти домашнього насильства, оскільки саме патрульні поліцейські є тими 
суб’єктами, які одними із перших прибувають на місце події, де вчиняється 
домашнє насильство, і повинні належним чином реагувати. За допомогою 
винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника патрульні 
поліцейські могли б забезпечувати подальшу безпеку для потерпілої особи, 
зобов’язавши кривдника залишити місце проживання (перебування) 
постраждалої особи та заборонивши кривднику входити та перебувати у 
місці проживання (перебування) постраждалої особи. 
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ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 

 
У процесі реформування системи правоохоронних органів та 

військових формувань висуваються нові вимоги щодо підготовки всебічно 
розвинених висококваліфікованих співробітників органів охорони 
правопорядку, які психологічно і професійно будуть готові виконувати 
службові обов'язки як в повсякденних, так і в особливих умовах діяльності. 
Тобто реалізовувати оперативно-бойові завдання здатні тільки фахівці з 
високими морально-психологічними якостями.  

Почнемо з того, що саме означає «психологічне забезпечення»? 


