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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЛЬНИЧНИХ 
ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ 

Діяльність дільничних, на відміну від працівників інших 
служб, є багатофункціональною і забезпечує у визначеному обся-
зі всі напрямки і види адміністративної і іншої діяльності поліції. 
Цим визначається їх особливе місце, роль та значення у вирішен-
ні завдань Національної поліції. Дільничний офіцер поліції є 
представником Національної поліції на поліцейській дільниці.  
У своїй повсякденній діяльності він керується Конституцією Ук-
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раїни, Законом України «Про Національну поліцію», іншими 
законодавчими актами України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС Украї-
ни, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод. 

Завдання, що виконують дільничні офіцери поліції, на нашу 
думку, умовно можна поділити на три види:  

1. Загальні – передбачені Законом України «Про Національну 
поліції» і встановлюють, що загальними завданнями поліцейсько-
го є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги осо-
бам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслі-
док надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги; 

2. Спеціальні – визначаються особливістю і специфікою пов-
новажень дільничного офіцера поліції. Так, у відповідності до 
«Інструкція з організації діяльності дільничних офіцерів поліції», 
затверджено наказом МВС України № 650 від 28.07.2017, до спе-
ціальних завдань дільничного офіцера поліції віднесено: 1) діяль-
ність, що ґрунтується на принципі взаємодії з населенням на за-
садах партнерства та має на меті співпрацю з громадянами, гро-
мадськими організаціями, установами, підприємствами різних 
форм власності; 2) взаємодія з органами державної влади та міс-
цевого самоврядування, населенням й утвореними відповідно до 
чинного законодавства громадськими формуваннями з охорони 
громадського порядку; 3) виконання завдань, спрямованих на 
дотримання прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 4) ужиття заходів для взяття на облік осіб, щодо яких 
здійснюється превентивна робота, підтримання в актуальному 
стані інформаційних підсистем єдиної інформаційної системи 
МВС; 5) співпраця з групами реагування патрульної поліції щодо 
застосування превентивних заходів стосовно осіб, які схильні до 
вчинення правопорушень та/або перебувають на превентивних 
обліках поліції; 6) інформування чергової частини органу (під-
розділу) поліції у разі отримання від населення відомостей про 
осіб, які мають наміри вчинити кримінальні правопорушення або 
їх учинили, розшукуваних злочинців, осіб, які зникли безвісти; 
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7) організація та контроль діяльності помічника ДОП, що полягає в 
плануванні роботи, наданні відповідних доручень та навчанні ме-
тодиці й тактиці роботи на поліцейській дільниці, перевірці якості, 
повноти та об’єктивності складених ним матеріалів; 8) підтриман-
ня професійного рівня шляхом навчання в системі службової під-
готовки та самопідготовки. 

3. професійні, які визначаються специфічними особистісними 
якостями та навичками, якими наділений дільничний офіцер по-
ліції, як безпосередній суб’єкт, постійної взаємодії з населенням. 

Таким чином, на нашу думку, адміністративно-правовий ста-
тус дільничного офіцера поліції, визначається на основі специфі-
чних та професійних завдань та навичок. Які відрізняють його 
поміж інших співробітників Національної поліції України. 
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ЩОДО СПЕЦИФІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ 

Підвищена увага держави і суспільства до діяльності Націо-
нальної поліції України визначила нагальну потребу у вирішенні 
багатьох питань організаційно-правового характеру та врегулю-
вання проблем, пов’язаних з функціонуванням даного правоохо-
ронного органу. При цьому мова йде насамперед про потребу у 
визначенні змісту завдань та специфіки функцій поліції. Згідно із 
Законом України «Про Національну поліцію» поліцейські упов-
новажені застосовувати дії превентивного та примусового харак-
теру в ході забезпечення публічної безпеки і порядку [1, ст. 29], 
при цьому перелік функцій відсутній. Відповідно, надання право-
вого аналізу та наукових доктрин щодо визначення такої категорії 
як «функція» крізь призму поліцейської діяльності сприятиме 
більш глибшому дослідженню поліцейських заходів, а також  


