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РЕАГУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
НА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ ПОДІЇ 

Реформування правоохоронних органів в Україні, призвело 
до появи у 2015 році нового правоохоронного органу – Націона-
льної поліції. 

Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про Національну 
поліцію» до її складу входять 6 структурних підрозділів, провідне 
місце серед яких обіймає патрульна поліція. 

Підрозділи патрульної поліції виконують у державі важливу 
роль в системі забезпечення правопорядку. Так, їх повноваження 
та завдання прямо передбачені наказом МВС від 02.07.2015 
№ 796 «Про затвердження Положення про патрульну службу 
МВС», і становлять: 1) цілодобове патрулювання території об-
слуговування з метою забезпечення належної охорони громадсь-
кого порядку, громадської безпеки та контролю за дотриманням 
правил дорожнього руху, забезпечення його безпеки. У разі необ-
хідності здійснює регулювання дорожнього руху; 2) перше реагу-
вання на повідомлення про правопорушення, надання невідклад-
ної допомоги; своєчасне реагування на повідомлення про вчинен-
ня правопорушень, а також з метою надання допомоги громадя-
нам. Надає невідкладну допомогу потерпілим від нещасних випа-
дків, правопорушень, аварій, пожеж та інших надзвичайних ситу-
ацій до прибуття на місце компетентних служб; 3) самостійне 
виявлення правопорушень: під час патрулювання та в інших ви-
падках, передбачених законодавством, звертає увагу на правопо-
рушення з метою їх запобігання, припинення, документування і 
притягнення до відповідальності; 4) припинення правопорушень; 
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5) затримання правопорушників та доставлення їх до підрозділів 
органів внутрішніх справ; 6) охорону місця події; 7) співпрацю з 
іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ; 
8) спілкування і співпрацю із суспільством; 9) виконання інших 
повноважень, передбачених нормативно-правовими актами МВС. 

В рамках нашого дослідження та керуючись Інструкцією 
«Про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події», патрульні поліцейські у разі отримання від диспетчера 
(оперативного чергового) завдання про здійснення реагування на 
правопорушення або подію, повинні: 1) за наявності планшетного 
пристрою проставити в системі ІПНП відповідні відмітки про 
прийняття виклику, прибуття на місце події, закінчення виконан-
ня завдання, обставини правопорушення та результати реагуван-
ня; 2) за наявності на місці події осіб, які потребують медичної 
допомоги, викликати екстрену медичну допомогу, до прибуття 
якої вживати невідкладні дії, спрямовані на врятування та збере-
ження життя людини; 3) за наявності на місці події заявника (по-
терпілого) з’ясувати обставини правопорушення або події; 4) у 
разі підтвердження ознак учиненого кримінального правопору-
шення поінформувати диспетчера (оперативного чергового) про 
необхідність направлення СОГ та перебувати на місці події до її 
прибуття; 5) до прибуття СОГ забезпечити охорону місця події та 
слідів учиненого кримінального правопорушення, унеможливити 
доступ на місце події сторонніх осіб. За необхідності місце події 
огородити спеціальною стрічкою «поліція». Після прибуття СОГ 
виконувати доручення старшого СОГ; 5. установити особи потер-
пілих, свідків або очевидців кримінального правопорушення, при-
кмети осіб, які підозрюються в його вчиненні, та вжити заходів 
щодо їх затримання. Про прикмети правопорушників, напрямок їх 
руху (марка, модель транспортного засобу, номерний знак, інші 
характерні ознаки), об’єкти посягань поінформувати диспетчера 
(оперативного чергового) для орієнтування інших нарядів поліції; 
6) у разі реагування на правопорушення або подію, які не містять 
ознак злочину, невідкладно забезпечити збір необхідних матеріа-
лів перевірки; 7) якщо заяви та повідомлення про правопорушен-
ня або події не потребують додаткової перевірки, за наявності 
планшетного пристрою поліцейський повинен унести до системи 
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ІПНП відомості про обставини події, ужиті заходи та зазначити, 
що звернення розглянуто на місці або відомості про подію не 
підтвердилися; 8) З’ясувати в заявника (потерпілого) абонентсь-
кий номер телефону та адресу електронної пошти, а також зруч-
ний для нього спосіб отримання відповіді про результати розгля-
ду його заяви чи повідомлення. 

Таким чином, на нашу думку, наряди патрульної поліції, які 
здійснюють реагування на зави та повідомлення про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші повідомлення, на місці події 
виконують наступні функції: 

1. Забезпечувальна, проявляється у здійсненні схоронності 
доказового матеріалу, цілісності місця події. 

2. Організаційну – забезпечення публічної безпеки та поряд-
ку, виклик за необхідності, СОГ, нарядів невідкладної медичної 
допомоги, пожежні підрозділи, тощо. 

3. Кваліфікаційну – здійснивши прийом та обробку отрима-
ної інформації, надають первинну кваліфікацію на місці події, 
визначивши діяння як кримінальне чи адміністративне. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ 

Україна – одна із перших країн, яка юридично визнала існу-
вання проблеми домашнього насильства. Конституція України 
зазначає, що людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Актуальність нашої теми обумовлена тим, що останнім часом 
проблемою номер один стає домашнє насильство. І стереотипи, 
які існують в українському суспільстві, а також слабкий захист 
жертв на законодавчому рівні, роблять це явище масштабним.  

Дана проблема стала осередком уваги низки вчених: А. Коре-
нєв, М. Яковчук, В. Бевзенко, В. Галунько, Т. Такохович, С. Іва-


