
Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

327 
 

принесення присяги; складення кваліфікаційного іспиту; прохо-
дження стажування. 

Статус державного службовця втрачається з моменту при-
пинення державно-службових відносин, що може статися на підс-
тавах, визначених трудовим законодавством, зокрема ст. 36  КЗпП 
України, та за умов, встановлених законодавством про державну 
службу. 

Аналіз чинного трудового законодавства та законодавства про 
державну службу дозволяє дійти висновку, що державні службовці 
наділені особливим статусом. Вони є суб’єктами адміністративного 
права і виконують державні функції, також вони є суб’єктами трудо-
вого права, оскільки їх діяльність також урегульована нормами тру-
дового законодавства. Сучасний стан правового регулювання служ-
бово-трудової діяльності державних службовців не відповідає вимо-
гам сьогодення і потребує подальшого удосконалення в межах рефо-
рмування всієї системи державної служби. 
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У кожній країні існує два види протидії порушенням гро-
мадського порядку, які здійснює суспільство:  

1) закономірний розвиток суспільства; 
2) традиційна протидія порушенням громадського порядку, 

що називається охороною громадського порядку. 
 Вплив цих видів протидій та їхніх складових є непростими і 

часом суперечливими. Далеко не завжди економічне благополуччя 
країни супроводжується розквітом культури та духовності її насе-
лення, а посилення соціального контролю найчастіше не сприяє 
економічному та науково-технічному прогресу і подоланню кору-
пції чиновників. Статистика свідчить про те, що у найбільш еко-
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номічно розвинених країнах рівень злочинності значно перевищує 
середні показники. Середньосвітовий коефіцієнт злочинності у 
1990 р. становив 5,5 тис. на 100 тис. населення, а у розвинених 
країнах – 8 тис1. 

Призначення держави полягає в забезпеченні виконання 
обох чинників, зокрема охорона громадського порядку поклада-
ється на Міністерство внутрішніх справ, а саме на Національну 
поліцію. В Законі України «Про Національну поліцію»  зазначено, 
що завданням поліції є забезпечення публічної безпеки і порядку2, 
що і включає в себе охорону громадського порядку. В структурі 
Національної поліції охороною громадського порядку займається 
чимало підрозділів, але основними особами, які безпосередньо 
здійснюють охорону громадського порядку на місці, є дільничні 
офіцери поліції. 

Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів 
поліції, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ № 
650 від 28.07.2017 р., регламентовано, що дільничні офіцери полі-
ції здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, 
законів України «Про Національну поліцію», «Про попередження 
насильства в сім'ї», «Про адміністративний нагляд за особами, зві-
льненими з місць позбавлення волі», «Про соціальну адаптацію 
осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк», «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку і державного кордону», інших актів 
законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства 
внутрішніх справ України. Основними  напрямами діяльності ді-
льничних офіцерів поліції є: здійснення профілактичної роботи, 
спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших 
правопорушень; виявлення причин та умов, що призводять до 
вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, 
ужиття у межах компетенції заходів для їх усунення; ужиття захо-
дів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних 
осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення криміна-
льного, адміністративного правопорушення,3 тобто перераховані 
вище напрямки діяльності і є охороною громадського порядку. 

                                                 
1 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. С.15. 
2 Закон України: «про Національну поліцію»Документ 580-

VIII, чинний, поточна редакція. Редакція від 14.10.2018, підстава - 2587-VIII 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/580-19. 

3 Наказ Міністерства внутрішніх справ № 650 від 28.07.2017 р. Про 
затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів 
поліції. Документ z1041-17, чинний, поточна редакція —
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В сьогоднішніх реаліях, коли видно реальні кроки децент-
ралізації, утворення нових об’єднаних територіальних громад, ді-
льничному офіцеру поліції необхідно також перелаштовуватись на 
роботу в об’єднаних територіальних громадах, що подекуди буває 
не так легко. 

Необхідною умовою ефективної діяльності дільничного 
офіцера поліції повинна бути збалансована та узгоджена програма 
удосконалення діяльності дільничного офіцера поліції з охорони 
громадського порядку, якою регулювалося б питання захисту кон-
ституційних прав, свобод і законних інтересів громадян у певній 
громаді, що ґрунтувалося б на зміцненні взаємодії з населенням та 
громадськими формуваннями, активізації їхньої участі в охороні 
громадського порядку, здійсненні профілактичних заходів стосов-
но раніше засуджених та тих осіб, що знаходяться на обліку орга-
нах поліції, з метою недопущення з їх боку правопорушень. В даній 
програмі повною мірою використовувалися б усі основні форми 
діяльності з урахуванням специфіки кожної об’єднаної територіа-
льної громади. 

Тому забезпечення громадської безпеки на території 
об’єднаних територіальних громад не завжди проходить в пози-
тивному руслі, і питанням охорони громадського порядку повинні 
займатись не тільки дільничні офіцери поліції, а й голова 
об’єднаної територіальної громади.  

Наразі існує гостра необхідність законодавчого врегулю-
вання повноважень голови об’єднаної територіальної громади з 
питань охорони громадського порядку на території об’єднаної 
територіальної громади та впровадження нових інститутів.  
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