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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ  
З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

В ході історичного розвитку людське суспільство використовувало 
два основних способи протидії злочинності: покарання за скоєні правопо-
рушення і попередження правопорушень 

Однак, незважаючи на необхідність справедливого, своєчасного і не-
відворотного покарання правопорушника, для стримування злочинності та 
забезпечення громадського порядку, у міру розвитку людської цивілізації 
все більше зміцнювалася думка про те, що саме попередження правопору-
шень є найбільш перспективним способом протидії цьому негативному 
явищу. 

Перш, ніж перейти до основних питань досліджуваної проблеми, до-
цільно з’ясувати значення термінів «попередження», «профілактика».  

У кримінологічній літературі використовується ряд термінів – «попе-
редження», «профілактика», «превенція», «припинення», «запобігання» та 
інші. Лексичне тлумачення слова «профілактика» представляється як суку-
пність заходів, які попереджають від чого-небудь або запобігають ніж - або 
[1, с. 995], а слова «превентивний» - якось, що попереджає що-небудь, що-
небудь запобігає [1, с. 910]. 

Деякі з учених, вважають за необхідне розмежовувати зазначені тер-
міни, пов’язуючи їх з різними рівнями, напрямами і видами зазначеної дія-
льності. Наприклад, В. В. Голіна, Б. М. Головкін пропонують всі форми і 
заходи превентивного характеру об’єднати терміном «попередження», а 
«профілактикою» називати заходи щодо усунення або нейтралізації кримі-
ногенних факторів [2, с. 154–156]. Очевидно, що ці категорії повинні вико-
ристовуватися як синоніми, а різне розуміння рівнів і напрямків попере-
джувальної діяльності має бути пов’язано перш за все з їх різним смисло-
вим наповненням. 

Особливе місце в системі попередження злочинів відводиться держа-
вним правоохоронним органам, до числа яких відносяться органи поліції. 
Попередження злочинів органами поліції є діяльність служб, підрозділів та 
співробітників органів поліції, здійснювана в межах їх компетенції, спрямо-
вана на недопущення злочинів шляхом виявлення, усунення або нейтралі-
зації причин, умов і обставин, що сприяють їх вчиненню, надання профіла-
ктичного впливу на осіб з протиправною поведінкою. 
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В системі підрозділів Національної поліції України, в роботі по забез-
печенню громадського порядку та протидії злочинності, важливе місце за-
ймає превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

Дільничні офіцери на території адміністративної дільниці, що обслу-
говується в місті або сільській місцевості, виконують основний обсяг про-
філактичних та правоохоронних функцій, покладених законом на поліцію. 

Визнання дільничних офіцерів поліції в якості однієї з найбільш важ-
ливих ланок в превентивної діяльності системи Національної поліції Украї-
ни, на сучасному етапі обумовлено низкою факторів, а саме: 1) специфіч-
ними умовами праці дільничного офіцера (є представником поліції серед 
населення, щодня спілкується з громадянами, особисто «формує» громадсь-
ку думку про роботу поліції); 2) дільничний офіцер – організатор взаємодії 
різних служб поліції і представників інших державних органів та громадсь-
ких формувань з охорони правопорядку, профілактики, розкриття злочинів 
на території обслуговування; 3) дільничний є ключовим фактором, реально 
впливає на стан злочинності та публічного порядку на території обслугову-
вання. 

У Положенні про службу дільничних інспекторів міліції в системі 
МВС України, який був затверджений наказом № 550 від 11.11.2010 р, ви-
значено такі основні завдання дільничних офіцерів поліції: 1) проведення 
індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до скоєння 
правопорушень; 2) охорона громадського порядку та забезпечення громад-
ської безпеки; 3) робота з населенням і громадськими формуваннями на ад-
міністративній дільниці з охорони громадського порядку та громадської 
безпеки; 4) попередження злочинів і адміністративних правопорушень; 
5) участь в розкритті злочинів, скоєних на території адміністративного ді-
лянки [3]. 

Правоохоронна практика незмінно підтверджує, що важливою запо-
рукою ефективної боротьби з правопорушеннями, є участь в цій справі ши-
роких верств населення. 

Провідне місце в превентивної діяльності, на думку вчених, займає 
загальна та індивідуальна профілактика правопорушень. Профілактика пра-
вопорушень (грец. Prophylaktikos – заходи) – це широкий комплекс взаємо-
пов’язаних заходів, що здійснюються державними органами та громадськіс-
тю, з метою викорінення причин злочинних проявів, усунення та нейтралі-
зації передумов скоєння правопорушень. 

В реаліях сьогоднішньої дійсності, завдяки взаємодії індивідуальних 
заходів профілактики та заходів загального характеру, можна досягти опти-
мального результату в профілактичній роботі. 

Індивідуальна профілактика – це заходи щодо попередження право-
порушень на рівні окремих осіб і мікрогруп. Вона проявляється в застосу-
ванні загальних і спеціальних кримінологічних заходів щодо певної особи 
або конкретної мікрогрупи [3, с. 156]. 
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Індивідуальні засоби профілактики, є найбільш ефективним напрям-
ком попереджувальної діяльності, оскільки не вимагають безпосереднього 
вирішення значних соціально-економічних чи інших проблем життя суспі-
льства. Вони охоплюють комплекс заходів, спрямованих головним чином, 
на усунення або нейтралізацію криміногенних факторів, які сприяють фор-
муванню анти суспільної орієнтації людини або її протиправної поведінки; 
призводять до формування асоціальних потреб, інтересів, поглядів, праг-
нень і схильностей людини. 

Індивідуальна профілактика правопорушень здійснюється у двох фо-
рмах – безпосередньої і ранньої. Основними критеріями розмежування про-
філактики на ранню і безпосередню виступають, по-перше, час, який «від-
даляє» особу з моменту можливого вчинення злочину; по-друге, ступінь 
«соціальної зіпсованості» людини. 

Сигналом для початку ранніх профілактичних заходів можуть бути 
профілактичні заходи які є засобом реагування на антигромадський вчинок 
особи: порушення ним правил соціального гуртожитку або іншої соціальної 
поведінки, а також негативний вплив на людину з боку іншої особи чи гру-
пи осіб. 

Об’єктом індивідуальної профілактики є конкретна особа з її непо-
вторною єдністю соціальних і психофізіологічних властивостей. Метою ін-
дивідуальної профілактики є зміна антигромадської поведінки або припи-
нення такої поведінки і створення умов для зміни криміногенних тенденцій 
в поведінці особи. Завдання індивідуальної профілактики може вважатися 
виконаним, якщо провідними елементами системи внутрішнього контролю 
особистості стануть моральні, правові приписи суспільства. 

Вирішенню більшості сучасних проблем індивідуальної профілактики 
правопорушень, не сприяє наявність процесу соціалізації особистості, фор-
мування її антигромадської спрямованості під тиском зовнішніх факторів, у 
вигляді різних за характером і ступенем тяжкості відхилень від нормальної 
поведінки (безробіття, соціальна невизначеність, порушення трудової дис-
ципліни, правил соціального гуртожитку, конфлікти в родині, вчинення ад-
міністративних правопорушень і та ін.). 

З урахуванням вищенаведеного, індивідуально-профілактична діяль-
ність, здійснювана в процесі взаємодії дільничним офіцером поліції і пред-
ставниками громадськості може бути розділена на наступні основні стадії: 
1) виявлення осіб з антигромадською поведінкою; 2) визначення наявності у 
них ступеня розвитку анти суспільних поглядів, прагнень, звичок; 
3) сприяння в постановці на профілактичний облік осіб, антисуспільна 
спрямованість поведінки яких становить реальну загрозу вчинення право-
порушення (або визначення недоцільності такого обліку); 4) прогнозування 
можливості виявлення антигромадської спрямованості особи в певному ти-
пі злочинної поведінки і планування відповідних індивідуально-профілак-
тичних заходів; 5) проведення індивідуально-профілактичних заходів,  
зокрема, безпосередньо впливає на антигромадські погляди, бажання, звички 
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особи, щодо якої вживаються профілактичні заходи; 6) встановлення крите-
ріїв оцінки результатів заходів індивідуальної профілактики і визначення 
термінів їхньої дії [4, с. 92] 

При проведенні індивідуальних бесід, дільничний офіцер поліції, 
який застосовує превентивну діяльність, визначає коло суб’єктів, які вима-
гають спеціального адміністративного нагляду (осіб схильних до вчинення 
злочинів, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, неповнолітніх, асоціа-
льних елементів, осіб, що вживають наркотики і зловживають алкоголем і 
ін.), а також осіб, які бажають сприяти роботі поліції (це пенсіонери – ко-
лишні співробітники правоохоронних органів, ветерани праці, активісти 
громадських організацій та ін.). 

Дільничний офіцер поліції, який здійснює профілактичну діяльність 
безпосередньо впливає на громадян з певним рівнем криміногенного пове-
дінки і їх навколишнє середовище, як правило, шляхом реалізації заходів 
превентивного характеру. Наприклад, під час профілактичного обходу ад-
міністративної дільниці офіцер поліції безпосередньо здійснює виявлення 
осіб перерахованих вище категорій, а також встановлює довірчі відносини з 
громадянами з метою отримання інформації, що сприяє попередженню пра-
вопорушень, в т.ч. про осіб, від яких, судячи з їхньої поведінки, можна очі-
кувати скоєння правопорушень. 

На наш погляд, важливим в проведенні профілактичної діяльності ді-
льничного офіцера поліції, є вміння збирати необхідну інформацію, особли-
во за умови, коли ситуація вимагає від нього відповідного невідкладного 
реагування. Для проведення ефективних заходів індивідуальної профілак-
тики дільничний повинен мати глибокі професійні знання, відповідний 
практичний досвід, володіти високими діловими якостями, користуватися 
повагою у населення. 

Для підвищення рівня ефективності індивідуальної профілактики, які 
проводяться дільничними офіцерами поліції, на наш погляд,є необхідним 
проведення наступних організаційно-правових заходів: 

 прийняти нову інструкцію «Про організацію роботи дільничних 
офіцерів поліції», яка дозволить привести їх діяльність у відповідність до 
сучасних вимог суспільства і існуючою системою правового забезпечення 
роботи органів поліції України; 

 привести у відповідність з науково обґрунтованими нормами роз-
міри адміністративних дільниць та нормативи службового навантаження на 
кожного дільничного офіцера поліції; 

 при департаментах (відділах) оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами місцевих адміністрацій, створити 
сектор із координації взаємодії з відділами превентивної діяльності Націо-
нальної поліції. 
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ПРАВОМІРНІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙ-
НОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

(НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ) 

Упродовж 2016–2017 років до Центральної виборчої комісії 
(ЦВК)систематично надходять численні звернення Національного антико-
рупційного бюро України (НАБУ), надіслані у зв’язку з розслідуванням 
кримінальних проваджень, відповіді на які передбачають надання великого 
обсягу копій документів, відомостей, пошук інформації та її узагальнення, 
що потребує значних витрат обсягу робочого часу працівників Комісії та 
коштів на копіювання відповідних документів. 

Так, протягом 2016 року до ЦВК надійшло 10 звернень НАБУ щодо 
надання документів та інформації. Водночас протягом січня – березня 2017 
року ЦВК отримала 15 таких звернень. 

З метою забезпечення надання на них відповідей до їх опрацювання 
залучалася значна кількість працівників Центральної виборчої комісії. Крім 
того, здійснювалося копіювання документів обсягом понад 270 сторінок. 

Так, за відповідними підрахунками, тільки відповідь на одну вимогу 
[1], потребувало узагальнення значного обсягу інформації та копіювання 
документів обсягом приблизно 500 сторінок. 

Згідно зі ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права [2]. Основний Закон України має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Кон-
ституції України і повинні відповідати їй. 

Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути при-
мушений робити те, що не передбачено законодавством. 


