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ВІД   УКЛАДАЧІВ 
 
        Цей посібник розроблений ВГО «Асоціація українських 
моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
органів» (Асоціація УМДПЛ) з метою підвищення рівня обізнаності 
членів неурядових організацій, журналістів та всіх зацікавлених осіб 
щодо правового врегулювання питань дотримання прав і свобод 
громадян співробітниками міліції під час виконання ними службових 
обов’язків. Наш намір – надати громадськості можливість фахового 
контролювати та обґрунтовано оцінювати законність дій 
правоохоронців, захищаючи таким чином свої права та свободи.            
        Посібник містить структуровані таблиці з алгоритмами 
моніторингу дотримання прав людини в окремих галузевих службах 
МВС з необхідними посиланнями на відповідні положення 
законодавства України та нормативні  відомчі акти правоохоронного 
відомства,  а також «ситуативні» таблиці, у яких моделюються 
випадки можливих порушень прав громадян співробітниками міліції 
із подальшою правовою оцінкою таких випадків та рекомендаціями 
щодо дій у цих ситуаціях.  
        Надана читачеві інформація охоплює широкий спектр питань – 
від зовнішнього вигляду міліціонерів і облаштування приміщень 
підрозділів внутрішніх справ до порядку затримання громадян  і 
підстав застосування  правоохоронцями спецзасобів і табельної зброї. 
        Окремо зауважимо, що буде не вірним вважати цей посібник 
виключно інструкцією з рекомендаціями  щодо шляхів і методів 
безпосереднього відстеження дій працівників міліції.  Слід розуміти, 
що «моніторинг» є поняттям значно ширшим  і інформацію про 
діяльність правоохоронців можливо отримувати з різних джерел – із 
публікацій у пресі ( в тому числі і в міліцейській), під час спілкування 
з громадянами та самими працівниками міліції, будучи випадковим 
свідком тих чи інших подій за участю правоохоронців тощо. Але у 
будь-якому випадку посібник допоможе проаналізувати отриману 
інформацію, оцінити її з позиції права, грамотно прокоментувати 
вчинки міліціонерів, написати аргументовану скаргу у випадку 
очевидної незаконності їх дій.  
 
        Проте, якщо Ви вирішили взяти на себе функції служби 
зовнішнього спостереження і прослідкувати за діями окремого 
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патрульного наряду чи дільничним інспектором міліції (наприклад, з 
метою хронометражу робочого часу), рекомендуємо прислухатись до 
наступних порад членів нашої Асоціації, які на практиці займались 
апробацією розроблених моніторингових схем. 
         1.  Моніторинг дій міліціонерів шляхом візуального 
спостереження за ними можна проводити як гласно, так і 
негласно. У першому випадку необхідно повідомити керівництво 
місцевого підрозділу органу внутрішніх справ про свої наміри 
офіційним листом, акцентувавши увагу на тому, що контроль 
суспільства за такою інституцією влади, як міліція,  законодавством 
не заборонний. Моніторинг жодним чином не буде заважати 
працівникам міліції виконувати свої службові обов’язки і 
проводиться Вашою організацією виключно з метою надання 
допомоги міліцейському керівництву у забезпеченні законності дій 
його підлеглих. Під час проведення моніторингу важливо мати при 
собі ксерокопію зазначеного листа, який, при необхідності, 
пред’являти правоохоронцям, як підтвердження законності своїх дій.    
         Якщо моніторинг поводиться без попереднього інформування 
міліцейського керівництва, Ви повинні бути готові спокійно і 
аргументовано пояснити  рядовим співробітникам мету його 
проведення, наголосити на законності своїх дій та повідомити про 
свою готовність негайно припинити проведення цієї акції 
громадського контролю  у випадку, якщо правоохоронці доведуть 
протиправність Ваших дій посиланням на конкретні статті та пункти 
нормативно-правових документів (таких на теперішній час не існує). 
         У випадку, якщо співробітники міліції відмовляються 
відповідати на Ваші запитання, не слід наполягати на цьому - під час 
виконання службових завдань міліціонери не мають права вести 
розмови на сторонні теми і Ваша настирливість може бути розцінена 
ними, як перешкоджання виконанню службових обов’язків.  
      У випадку неадекватної і, тим більше, агресивної реакції 
правоохоронців на моніторинг, не слід вступати з ними  в суперечку, 
відповідати грубістю на грубість та піддаватися на провокації адже 
конфліктна ситуація з міліцією є завжди небезпечною. Одразу 
припиняйте спілкування, але у подальшому обов’язково напишіть 
скаргу на нетактовну поведінку міліціонерів керівнику обласного 
Управління внутрішніх справ, вимагайте проведення службового 
розслідування і покарання винних співробітників. 
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        При потребі, необхідно невідкладно зателефонувати на номер 
«102» (чергова частина міліції), повідомити про порушення 
правоохоронцями вимог МВС щодо порядку спілкування з 
громадянами та вимагати скерувати на місце конфлікту чергового 
відповідального від керівництва місцевого органу внутрішніх справ 
(посадова особа з числа керівників міліції вищої ланки в обов’язки 
якого входить контроль за дотриманням міліціонерами прав 
громадян). Важливо те, що всі розмови по телефонній лінії «102» 
фіксуються на записуючому пристрої і безпідставна відмова 
чергового задовольнити Ваше прохання є грубим порушенням, яке у 
подальшому буде легко довести.      
         2. При проведенні моніторингу обов’язково майте при собі: 
         - паспорт (практика показує, що міліціонери обов’язково 
захочуть провести встановлення осіб, які проводять моніторинг); 
        - при наявності посвідчення члена громадської організації чи 
журналіста; 
        - цей «Посібник для проведення моніторингу дотримання прав 
людини в міліції» (підтвердить обґрунтованість і цілеспрямованість 
Ваших дій). 
        3. Виявлені під час моніторингу порушення бажано 
фіксувати за допомогою відео-, фотозйомки або аудіозапису, в 
іншому випадку довести факт незаконних або неправильних вчинків 
міліціонерів буде важко. 

Взагалі, застосування співробітниками міліції технічних 
засобів для документування дій громадян врегульовані нормативними 
актами МВС України і є звичайною практикою дій правоохоронців. 
Однак, спроби громадян проводити подібну фіксацію дій 
співробітників міліції з метою захисту власних прав, дуже часто 
викликають категоричні заперечення і навіть обурення з боку 
міліціонерів, які, без посилань на будь-які правові акти, забороняють 
громадянам фотографувати, записувати на відео та аудіопристрої 
процес свого спілкування з міліціонерами, незважаючи на те, що 
останні виконують свої службові обов’язки публічно, у громадських 
місцях, за наявності значної кількості свідків.  

Такі дії з боку правоохоронців  суперечать проголошеній 
Міністром внутрішніх справ тезі про максимальну прозорість 
діяльності міліції  для суспільства і є порушенням положень 
законодавства України, в тому числі: 
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       - статті 34 Конституції України, відповідно до якої всі 
громадяни України мають право вільно збирати, зберігати, 
використовувати та поширювати  інформацію усно, письмово чи в 
інший спосіб на свій вибір; 
         - статті 3 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
діяльність міліції є гласною; 
        - статті 302 Цивільного кодексу України, відповідно до якої 
фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію. 
           
       У подібних випадках повідомте правоохоронців про свою 
готовність зупинити зйомку, але наголошуйте на тому, що перед 
висуванням вимог про припинення будь-якого порушення, 
міліціонер зобов’язаний пояснити громадянину суть вчиненого 
ним порушення та оголосити, яку саме статтю (пункт) і якого 
нормативного акту громадянин порушує. Тому запропонуйте 
працівнику міліції у встановленому порядку обґрунтувати вимогу про 
припинення зйомки і проінформувати Вас про наявність конкретного 
документу (з обов’язковим посиланням на пункт чи статтю), який 
забороняє проведення фіксації дій міліціонерів за допомогою 
технічних засобів. 
        Оскільки таких документів не існує, міліціонери обмежуються 
загальними формулюваннями на кшталт того, що така зйомка 
порушує його право на недоторканість особистого життя. Справді, 
відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фізична особа 
може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її 
згодою, але: по-перше - міліціонер під час публічного виконання 
покладених на нього законодавством завдань є одночасно 
службовою особою, по-друге -  відповідно до тієї ж статті 307 ЦК 
України згода особи на знімання, якщо зйомки проводяться відкрито 
на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах 
публічного характеру, лише припускається і, таким чином, не є 
обов’язковою. 
       Наявність  в одного з моніторів посвідчення «Преса» також буде 
додатковим аргументом на Вашу користь при розв’язанні на Вашу 
користь подібної конфліктної ситуації,  проте нагадуємо – будь-які 
дії монітора не повинні перешкоджати міліціонерам виконувати 
свої службові обов’язки. 
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          4. Моніторинг бажано проводити  у складі групи з двох або 
більше осіб – у міліціонерів не буде «чисельної переваги» при 
спілкуванні з Вами.      
          5. Належним чином підготуйтесь до проведення 
моніторингу: 
      – будьте охайно і навіть дещо по-діловому одягнутими 
(міліціонери звертають на це увагу); 
      - спілкування з міліцією після вживання алкоголю  –  категорично 
неприпустиме; 
      - у бесіді з правоохоронцями будьте вмотивовано 
аргументованими, сміливо користуйтесь цим посібником і витягами з 
нормативно-правових документів (це створює враження солідної і 
підготовленої людини). Не давайте жодного приводу сумніватись у 
Вашій компетенції, проте і не вказуйте міліціонеру, що Ви знаєте 
більше, ніж він – про порушення конкретних пунктів нормативних 
документів МВС зауважте ввічливо і без намірів принизити 
співробітника; 
       - манера спілкування – офіційна і демонстративно коректна, без 
використання жаргону, ненормативної лексики і погроз.  
        - не вимагайте від міліціонерів того, чого вони не зобов’язані 
робити – без згоди відповідати на Ваші запитання, позувати перед 
відеокамерою, передати Вам у руки своє службове посвідчення тощо. 
 
       Пам’ятайте: як і в будь-якому прошарку суспільства, серед 
працівників міліції зустрічаються зовсім несхожі люди, які мають 
різний темперамент, рівень інтелекту і схильності до агресії,  свої 
власні переконання і уподобання, в тому числі і щодо цивільних осіб.  
Тому не може бути універсальних порад, як поводити себе з 
правоохоронцями у тій чи іншій ситуації – будьте психологом, 
придивляйтеся і вирішуйте самі. 
 
         На останок, хотілося би побажати всім читачам мати можливість 
і наснагу використовувати отриманні знання на користь українського 
суспільства. Разом переможемо!  
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   Окремо висловлюємо подяку Міжнародному фонду 
«Відродження» та Посольству Федеративної Республіки 
Німеччини, за фінансової підтримки яких стали можливими 
розробка та видання цього посібника.  
 
 
 

     З повагою, 
     ВГО «Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів» (Асоціація УМДПЛ)  
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А Л Г О Р И Т М 
            проведення моніторингу дотримання прав людини співробітниками чергових частин міських, районних 
 лінійних на транспорті  відділів ( управлінь) та підрозділів  внутрішніх справ України 
 

№ Напрямок 
моніторингу 

 
                      Критерії, що підлягають оцінюванню  

Нормативно-правове 
обґрунтування 

Методи  
отримання 
інформації 

1. Порядок і режим 
роботи чергової 
частини 

 
        Чергова частина  -  це підрозділ,  який забезпечує оперативне управління 
силами і  засобами  органів  і  підрозділів  внутрішніх справ  (далі  - ОВС),  
цілодобово перебуває в постійній готовності для реагування на  злочинні  прояви,  
надзвичайні  ситуації,  інші події і є координуючим органом управління при 
розкритті злочинів. 
         Кількість працівників чергових частин визначається їх штатними розписами. 
До наряду чергової частини можуть входити: помічник начальника чергової 
частини – оперативний черговий, старші інспектор-черговий, інспектор-черговий, 
помічник оперативного чергового.  
          Крім цього, до складу добового наряду призначаються оперативні групи 
реагування, черговий ІТТ (в ОВС, де відсутні штатні посади чергового ІТТ), 
міліціонери з охорони затриманих; водії автомобілів чергової частини . 

Залучати штатних працівників чергової служби до виконання завдань, не 
передбачених їх функціональними обов’язками, категорично заборонено. 
 

 
          Співробітники чергової частини несуть службу цілодобово у форменому 
одязі (в чотири зміни тривалістю 24 години кожна). Під час чергування їм 
надаються по черзі перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку 
загальною тривалістю до 4 годин, у тому числі до 2 годин у денний і 2 годин у 
нічний час.  

 
Співробітники повинні постійно знаходитися в приміщенні чергової 

частини і можуть відлучатись лише за викликом до начальника ОВС, а також для 
вживання їжі й відпочинку (у межах адміністративного будинку ОВС), перевірки 
приміщень ОВС, ІТТ та в інших випадках - за дозволом чергового. Підміна 
чергового та його помічника на час приймання їжі й відпочинку проводиться 
членами добового наряду. 
        Черговий може відлучатися з приміщення чергової частини тільки у межах 
адміністративного будинку ОВС і з дозволу начальника ОВС, штабу, чергової 
частини після детального ознайомлення особи, яка буде його заміщати, зі змінами 

 
Пункти 1.1.,1.8.,4.3, 
4.7.,4.9, 4.18. « Інструкції 
з організації діяльності 
чергових частин  органів і 
підрозділів внутрішніх 
справ України,  направленої 
на захист інтересів 
суспільства і держави від 
протиправних посягань» 
(затверджена наказом МВС 
України від 28.04.2009  
.№181,  який 
зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 
України   20 серпня 2009 р.  
за N 786/16802 
(далі Інструкція, 
затверджена наказом МВС 
України №181-2009 р.) 
 
Пункт 1.5. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 

 
 
 

Пункти 4.29..,4.30. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009 р. 

 

 
- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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і особливостями оперативної обстановки та запису в зошиті для записів чергових. 
        Залишати приміщення чергової частини на одного працівника добового 
наряду категорично забороняється. 

  
        Членам добового наряду забороняється займати засоби зв’язку розмовами, не 
пов’язаними з виконанням службових обов’язків, відволікатися, використовувати 
автотранспорт та інше майно чергової частини  не за призначенням тощо 

 
 

 
 
 
 

Пункт 4.32. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
  

2. Службові 
приміщення 
чергової частини 

       Черговим частинам ОВС надаються приміщення, їхня кількість та вимоги 
щодо устаткування визначаються відповідно до переліку приміщень і 
устаткування чергової частини ОВС. 
      Предметом моніторингу повинні бути: 

 
            ЗАЛА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Зала оперативного управління  є місцем розміщення наряду чергової 

частини. Вона устатковується багатофункціональним  телефонним апаратом та 

Пункт 4.8. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
 
 
Додаток 2 до Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 

 
- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
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телефонними апаратами загального і відомчого зв’язку, факсимільним апаратом, 
радіостанцією, апаратурою охоронної сигналізації, радіотрансляційним апаратом 
оповіщення, моніторами спостереження, сканером та принтером. 

У залі повинні бути вивішена карта району обслуговування, зберігатися 
аптечка першої медичної допомоги, вогнегасник, електричний ліхтар.  

 
Двері до зали оперативного управління чергових частин ОВС повинні бути 

постійно замкненими, вхід до неї заборонено всім посадовим особам ОВС та МВС 
 
 
 
 
КІМНАТА ДЛЯ ЗАТРИМАНИХ ТА ДОПРОВАДЖЕНИХ 

 
          У кожній черговій частині ОВС  обладнується  не  менше трьох кімнат для 
затриманих та допроваджених ( КЗД,)  які  повинні бути розміщені винятково на 
першому поверсі адміністративної будівлі у безпосередній близькості  до  залу,  де 
перебуває  оперативний  черговий (члени добового  наряду  зобов’язані   
контролювати  поведінку  допроваджених). 
         КЗД відокремлюються   від   коридору  перегородкою  з  вікном  
розміром 1,2х1,5 м, заскленим поляризованим склом, що не б'ється 
       Затримані та доставлені громадяни повинні   утримуватися   в зазначених  
вище  кімнатах із розрахунку не менше ніж 4 квадратних метри корисної  площі  
на  одну  особу  (без   урахування   площі, призначеної для умивальника та 
унітаза). 
        КЗД повинні  бути  забезпечені   природним   та   електричним освітленням, 
вентиляцією, а також виключати можливість проникнення туди вологості та 
сирості. 
         КЗД обладнуються     засобами     охоронної     сигналізації, відеонагляду, 
санітарно-гігієнічними приладами (чашами клозетними,  
умивальниками) та меблями. 
        У КЗД  повинні бути двоярусні та одноярусні ліжка (топчани), закріплені до 
підлоги  або стін)  з  габаритними розмірами 1,9х0,7 м та  дерев'яним  настилом  
завтовшки  не  менше ніж 0,04 м.  Ліжка повинні бути нерозбірними,  без билець, 
гострих кутів та виступів і мати покриття з м'якої гігієнічної тканини. На стінах  з  
боку  ліжок додатково встановлюється шпунтована дошка завтовшки не менше 
ніж 0,02 м та шириною 0,2 м. 
        Двері у КЗД металеві,  кут відчинення дверного полотна  фіксується упором у 
підлозі з розрахунку одночасного проходу до КЗД  не  більше  однієї  особи, але  

України №181-2009 р. 
 
 
 
 
 
Пункт 1.9. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
 
 
 
Пункт 7.1. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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при  цьому повинна бути  передбачена можливість повного відчинення дверей  
       Віко нні  р ами  в  КЗД  по винні  бути   стулчастими   і о бладнуватися  
кватирками із замками для вентиляції. 
 
 
                  ВЕСТИБЮЛЬ ПОБЛИЗУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ  
 
       Для роз’яснення  населенню порядку приймання, реєстрації та розгляду заяв і 
повідомлень про злочини, у вестибулях повинні бути вивішеними: 
        - взірцеві правила приймання, реєстрації та розгляду в органах та підрозділах 
внутрішніх справ України заяв та повідомлень про злочини що скоєні або 
готуються; 
         - номери телефонів (адреси) керівників обласних управлінь на яких 
покладено контроль за додержанням законності при розгляді заяв і повідомлень 
про злочини, що скоєні або готуються; 
         - номери телефонів (адреси) працівників прокуратури, що здійснюють нагляд 
за цією роботою. 
 
       
 
  
       Громадянам забезпечується вільний доступ до вестибюлів органів внутрішніх 
справ. 

 
 
 
 
 
 
 
Пункт 1.3.  Інструкції про 
порядок приймання, 
реєстрації та розгляду в 
органах і підрозділах 
внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про 
злочини, що скоєні або 
готуються” (затверджена 
наказом МВС України від 
14.04.2004 №400, який 
зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 
України 06.05.2004 за № 
571/9170.) 
 
Пункт 3.5. наказу МВС 
України від 14.04.2002 
№400 

3. Зовнішній вигляд 
співробітників 
чергової частини 

 
      Співробітники чергової частини і члени добового наряду несуть службу в 
єдиному форменому одязі встановленого зразка. На одязі членів добового наряду 
повинні бути прикріплені особисті картки із фотографією й зазначенням посади, 
прізвища, імені та по батькові 
  
         
 
            При виконанні службових обов'язків та у повсякденному житті працівник 
міліції повинен з гордістю носити формений одяг працівника органів внутрішніх 
справ, стежити за охайністю свого зовнішнього вигляду, дотримуватись правил 
субординації. 
 
 

 
Пункт 4.22.Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р.  
 
 
 
 
Кодекс честі працівника 
органів внутрішніх справ 
України, затверджено 
наказом МВС України від  
11.01.1996 № 18 

 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян. 
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         Працівник міліції у службових та позаслужбових стосунках з людьми, в 
особистій поведінці повинен бути зразком зовнішньої охайності і внутрішньої 
дисциплінованості, культури спілкування і зокрема мовної. 

 
 

 
    
         Для належного виконання завдань, покладених на чергову частину, її 
працівники забезпечуються зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами та 
засобами зв’язку, оперативною й криміналістичною технікою, автотранспортом. 
 
         Зовнішній вигляд добового наряду є одним із критеріїв оцінки загальної 
діяльності чергової частини.  

Етичний кодекс працівника 
органів внутрішніх справ, 
схвалений колегією МВС 
України  
від 05.10.2000 №7км/8 

Пункт 4.21. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р.) 
 
Пункт 4.36. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 

4. Особиста 
поведінка та  
культура 
спілкування з  
громадянами 

 
         Одним з основних принципів роботи чергової частини повинно бути 
тактовне і ввічливе ставлення до громадян. Відсутність від них скарг на дії 
працівників чергової частини є одним із тих критеріїв, за якими оцінюється  
діяльність чергової частини  керівниками ОВС. 
 
         При  отриманні  від  заявника  інформації про злочин, інше правопорушення 
чи подію, черговий або особа,  яка виконує його обов'язки, зобов'язаний вимовити 
одну з таких фраз:  "Уважно слухаю Вас", "Готові  допомогти",  чітко  і   
розбірливо   назвати   своє прізвище,  ім'я,  по батькові, посаду . 
 
  
        Працівники чергової частини, як співробітники органів внутрішніх справ, 
зобов’язані керуватись у своїй службовій діяльності та поза службою вимогами 
Закону України «Про міліцію», у тому числі: 
 
       Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення. 
       При зверненні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє 
прізвище, звання і пред’явити на його вимогу службове посвідчення. 
        У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт. 
                 

При виконанні службових обов'язків та у повсякденному житті працівник 
міліції  повинен уважно та без упередження ставитись до громадян незалежно від 
їх соціального стану, освітнього рівня, расової чи релігійної приналежності, 

 
Пункти 1.1., 4.36. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009 р. 
 
Пункт 6.1.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р 
 
 
 
 
 
 
 
Частина ІІ статті 5 Закону 
України  «Про міліцію» 
від 20.12.1990 р. №565 
 
 
 
Кодекс честі працівника 
органів внутрішніх справ 
України, затверджено 

 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції. 
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громадянства, політичних та інших переконань, віку, статі; при застосуванні сили 
керуватися гуманістичними принципами, пам'ятати про цінність людського 
життя. 

 
        Працівник міліції у службових та позаслужбових стосунках з людьми, в 
особистій поведінці повинен бути зразком чесності, чемності, тактовності, 
зовнішньої охайності і внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування і 
зокрема мовної. 
     
      Працівники органів внутрішніх справ зобов’язуються: 
       - при виконанні своїх службових обов’язків ставитися до громадян 
справедливо, уважно, доброзичливо, неупереджено, з почуттям поваги до 
людської гідності, не допускаючи при цьому жодних проявів дискримінації на 
ґрунті статі, раси, віку, мови, походження, освіти, матеріального стану, 
політичних та інших переконань.  
       - не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей, 
поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, совісті, 
самовираження, збереження здоров’я, мирного зібрання, володіння майном тощо. 
      - повсякчас бути готовим до надання людям допомоги і захисту в межах 
службових повноважень та виходячи із загальнолюдських морально-етичних 
позицій. При цьому суттєво важливим є врахування особливостей та потреб 
різних груп населення. 
 

Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 
людини, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого. 

 

наказом МВС України від  
11.01.1996 № 18 

 

Етичний кодекс працівника 
органів внутрішніх справ, 
схвалений колегією МВС 
України  
від 05.10.2000 №7км/8 

 

 

 

 

 

 
Стаття 32 Конституції 
України 

5. Організація 
роботи з 
громадянами 

      Одним з головних завдань чергової частини є виконання довідкової роботи 
при зверненні громадян із питань роботи органів внутрішніх справ. 

         Чергові та  інші штатні працівники  чергової  частини зобов'язані знати 
оперативну обстановку на території обслуговування, структуру ОВС, дислокацію 
підпорядкованих структурних підрозділів, ОВС  вищого  рівня,  варіанти  зв'язку  
з ними,  а також завдання, покладені на відповідні  підрозділи,  наявні  в  черговій  
частині  картотеки  й  інші  довідкові матеріали,  порядок доступу й видачі 
довідкової інформації, а тому повинні надавати повну та компетентну відповідь на 
будь-яке запитання, яке стосується роботи органу внутрішніх справ. 
 
       При особистому зверненні,  телефонних запитах посадових осіб   або   
громадян   працівники   добового  наряду  зобов'язані повідомляти про: 
     - місця розташування ОВС,  підпорядкованих їм підрозділів,  ОВС  

Пункти 1.1., 1.4.9.,12.1. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009 р. 

 
 
 
 

 
 
Пункти 12.2.2., 12.3. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 



 17 

вищого рівня, номери телефонів їх чергових частин; 
    - дні, години й місце прийому громадян керівництвом ОВС; 
    - номери службових телефонів працівників ОВС; 
    - місцезнаходження й номери телефонів пунктів охорони громадського порядку; 
     - місця дислокації   дільничних   інспекторів  міліції,  години прийому й номери 
їх службових телефонів; 
      - осіб, затриманих  за  правопорушення,  або  таких,  що  стали жертвами подій 
(крім випадків,  коли ці відомості на момент запиту не підлягають розголошенню).  
      Черговому забороняється видавати інформацію про  місце  проживання,  
мобільні  й  домашні  телефони працівників  органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та членів їх сімей, потерпілих 
і свідків, а також надавати відомості, що становлять державну таємницю.  
 
      На чергову частину покладається контроль за здійсненням пропускного 
режиму  до адміністративної будівлі органу внутрішніх справ. З цією метою  
черговий зобов'язаний провести інструктаж працівника міліції, який здійснює 
допуск громадян у будівлю, здійснювати контроль за несенням ним служби і 
веденням журналу обліку відвідувачів і запрошених до ОВС. 
        У вказаний  журнал  обов'язково  заносяться відомості щодо всіх без винятку 
осіб,  які прибули до органу внутрішніх справ з  особистих або  службових  
питань, а також осіб,  які  були викликані до працівників міліції для проведення 
процесуальних та слідчих дій тощо. 
       Відомості вносяться на підставі документів, що засвідчують їх особу.  
       Запрошена до ОВС особа, супроводжується у службові приміщення 
працівником міліції, який її запросив. 
        Після залишення приміщення органу внутрішніх справ, громадяни,  за 
бажанням,  мають право  зробити  власноручний  запис  про наявність або 
відсутність у них претензій до працівників міліції і засвідчити його своїм 
підписом. 
      До  журналу заносяться особи,  розбір із якими проводиться за межами 
службових приміщень чергової частини. 
 
      Черговий  повинен забезпечувати  вільний  доступ  громадян  до: 
     -  книги  скарг   і пропозицій 
      - вестибюлів органів внутрішніх справ; 
      - обладнаних спеціальних кімнат для приймання громадян ; 
       - кімнат в яких розміщені стенди, в тому числі  з  правової тематики. 
 
 

№181-2009 р., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 10.1. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р., 
додаток 18 до зазначеної 
Інструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 6.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р., 
пункт 3.5. наказу МВС 
України №400-2004 р. 
 
 

прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 

 



 18 

    У чергових частинах оперативним черговим або оператором телефонної лінії 
"02" ведеться журнал  реєстрації  інформації  про   злочини  та  інші  події,   що 
надійшла по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв'язку (ЖРІЗ).  Крім  
цього,  ця інформація фіксується за допомогою інших записуючих пристроїв. Уся 
отримана  інформація  про  злочини  та події реєструється в ЖРІЗ і негайно 
передається до чергової частини міськ-, рай-, ліноргану за територіальністю  для 
реагування. У черговій частині міськ-, рай-, ліноргану  в  журналі  реєстрації  заяв  
і повідомлень про злочини,  що скоєні або готуються (далі -  ЖРЗПЗ) 
реєструються  заяви і повідомлення, які мають ознаки злочину. 
  
     Чергова частина зобов’язана здійснювати контроль за станом охорони 
адміністративної будівлі органу внутрішніх справ і прилеглої до неї території,  
контролювати дотримання стану пожежної безпеки і санітарних норм у будівлі 
ОВС  та на прилеглій до неї території, підтримувати правила внутрішнього 
розпорядку ОВС.  
         Черговий повинен  запобігати внесенню до адміністративного будинку 
ОВС легкозаймистих рідин і матеріалів, вибухових і отруйних речовин та  
речовин із різким запахом. 
 

Пункт 3.14. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р. 

 
 
 
 
 
 
 

Пункти 1.4.10, 1.4.11. 
13.1.4.., Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 

 

6. Організація 
роботи зі 
зверненнями 
громадян  

 

         Приймання, реєстрація заяв і повідомлень про злочини, інші 
правопорушення й події, організація негайного реагування на них - є одним із 
основних завдань службової діяльності чергової частини, за якою керівництвом 
органу внутрішніх справ оцінюється ефективність її діяльності. 
 
        Оперативний черговий зобов’язаний цілодобово приймати заяви і 
повідомлення про злочини, що скоєні або готуються,  незалежно  від  місця  і  часу  
їх  вчинення,  повноти отриманих  даних,  а також особистості заявника.  
    
        Отримавши інформацію про злочин чи правопорушення, черговий 
зобов'язаний негайно скерувати  на  місце  події  слідчо-оперативну групу, групу  
оперативного реагування,   дільничного  інспектора  міліції,  інші  наряди  або 
окремих  посадових осіб, доповісти отриману інформацію начальникові ОВС або 
відповідальному від керівництва  та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти 
злочинові або припинити його, організувати невідкладні дії з розкриття злочину, 
надання   допомоги   потерпілим, ліквідації негативних наслідків злочину чи 
правопорушення.  
       Заяви  або  повідомлення представників органів державної влади  та  органів  
місцевого  самоврядування,  громадськості  чи окремих  громадян  про  злочини 
можуть бути усними або письмовими. 

Пункти 1.4.1., 4.36 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009 р. 

 
Пункт 2.1 Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р. 
 
Пункти 2.2., 2.4. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р.,  
пункт 6.1.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
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       Усні заяви заносяться до протоколу усної заяви (повідомлення)  про  
злочин,  який підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При 
цьо му     заявник    попер еджається    пр о     кр имінальну відпо відальність за 
завідомо неправдиве повідомлення про  вчинення  
злочину, про що відмічається у протоколі. 
       У протоколі усної заяви про злочин, де йдеться мова  про  вчинення 
насильства в сім'ї або реальну його загрозу, в обов'язковому порядку зазначається 
інформація про те,  ким вчинено насильство  в  сім'ї,  час  і  місце  його  вчинення,  
умисні  дії фізичного,   сексуального,    психологічного    чи    економічного 
спрямування,  інші  обставини  вчинення  насильства  в  сім'ї  або реальної загрози 
його вчинення. 
       Письмова заява  повинна бути підписана особою,  від якої вона подається.   
     Повідомлення підприємств,  установ,  організацій і  посадових  
осіб повинні бути викладені в письмовій формі. 
 

       Заяви  і  повідомлення  про  злочини, реєструються  цілодобово  в чергових 
частинах органів внутрішніх  справ  оперативними   черговими   відразу   після   їх 
надходження,   що  відображається  в  журналі  реєстрації  заяв  і повідомлень про 
злочини,  що скоєні або готуються (ЖРЗПЗ).        
         Заяви, у яких про злочин не повідомляється, реєструються  в журналі обліку 
інформації, що не містить явних ознак злочину (ЖОІ).    
         Після реєстрації   заяви   чи   повідомлення   про   вчинення насильства  в  
сім'ї  або  реальну  його загрозу працівники служби дільничних інспекторів 
міліції,  кримінально ї  міліції  у  спр авах  непо вно літніх   пр о тяго м  3  днів  
інфо р мують пр о  це упр авління або  відділ  у   спр авах    сім'ї   та   мо ло ді   
відповідної   місцевої держадміністрації. 
         Письмові заяви про злочини,  подані в органи внутрішніх справ  
безпосередньо заявником, реєструються тільки в черговій частині. 
 
     Пр и  р еєстр ації  заяв  і  повідо млень  пр о  зло чини,   що   надійшли  в  
письмовій   формі,  оперативний  черговий  на  їх  лицьовому  боці  
проставляє спеціальний штамп реєстрації заяви,  в якому вказано назву органу 
внутрішніх справ,  дату реєстрації та порядковий  номер  реєстраційного  запису  і 
прізвище оперативного чергового. 
 
        Якщо заява і повідомлення про злочин,  надійшли  до  органу внутрішніх  
справ при особистому зверненні заявника,   то  во дно час з  йо го   р еєстр ацією  в  
ЖРЗПЗ  у черговій  частині органу внутрішніх справ оперативний черговий або 
спеціально  уповноважений  працівник  оформляє  талон-повідомлення і видає 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.1. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р., 
пункт 6.1.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.4. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р. 
 
 
 
Пункти  3.9. -3.11. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№400-2004 р. 
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його заявнику. 
     Талон  складається  з  двох  частин:  талон-корінець  і талон-повідомлення.   
Обидві   частини   талона   мають  однаковий реєстраційний номер.  
      У талоні-корінці вказуються дані про заявника, короткий зміст  
заяви,  реєстраційний номер за ЖРЗПЗ,  посада, звання, прізвище та  
підпис  особи,  яка  прийняла  заяву,  дата  її прийняття,  підпис  
заявника про отримання талона-повідомлення, дата та час реєстрації  
заяви. 
     У талоні-повідомленні вказуються  відомості  про  особу,  яка  
прийняла  заяву,  реєстраційний номер за ЖРЗПЗ, найменування органу  
внутрішніх справ, адреса і службовий телефон, дата прийняття заяви  
та   підпис,   ініціали  і  прізвище  оперативного   
       Заявник розписується за  отримання  талона-повідомлення на   талоні-корінці,   
проставляє   дату  і  час  його  отримання. Талон-корінець залишається в черговій  
частині  органу  внутрішніх справ. 
  
      Усі реквізити  ЖРЗПЗ заповнюються  оперативним  черговим чергової  
частини. Записи за кожною інформацією повинні містити стислі і вичерпні  дані  
про те,  що і коли трапилось,  хто,  коли і в якій формі повідомив про злочин чи 
іншу по дію,   які  вказівки  о дер жано  що до по р ядку р о згляду заяви або  
повідомлення, які заходи вжито для його перевірки,  хто брав участь у розгляді,  
яке рішення,  коли і ким прийняте, та інші відомості згідно з реквізитами 
журналів. 
 
        Згідно заяв і повідомленнями про злочини,  що є  приводом для  порушення  
кримінальної  справи,  не  пізніше триденного строку приймається одне із таких 
рішень:  про порушення кримінальної справи;  про відмову в порушенні 
кримінальної справи; про  передання заяви чи повідомлення за належністю,  про 
що особа, яка  прийняла  одне  із  зазначених  рішень,  письмово  повідомляє 
заявника.   
     Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до порушення 
справи, така перевірка здійснюється в строк не більше 10 днів шляхом відібрання 
пояснень від окремих громадян чи  посадових осіб або витребування необхідних 
документів. 
     Рішення згідно заяв і повідомленнями про вчинення насильства в сім'ї  або  
реальну його загрозу приймається протягом трьох днів,  а у випадку потреби 
перевірки викладених фактів та з'ясування  додаткових обставин - у строк не 
більше 7 календарних днів. 
         Про результати розгляду заяв і повідомлень  про  злочини,  що скоєні  або  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.15. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р. 
 
 
 
 
 
Пункт 4.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р. 
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готуються,  працівником  з  обліково-реєстраційної і статистичної роботи в графі  
8  ЖРЗПЗ  проставляється  спеціальний штамп  відмітки про рішення,  прийняте 
згідно заяв і повідомленнями про  злочини,  що  скоєні  або  готуються  (додаток  7  
до   цієї Інструкції),  заповнюються  його реквізити  і  ставиться вихідний номер і 
дата письмової відповіді заявнику. 
  
        Стр о ки  р о згляду  заяв  і   по відо млень   пр о    зло чини,  зареєстр о вані   у   
ЖРЗПЗ,    контролюються   черговим  по  органу  внутр ішніх  справ.   Щодобово,  
при здаванні чергування він рапортом про   нерозглянуті  в  строк  заяви  і  
повідомлення  про  злочини доповідає начальнику органу внутрішніх справ або 
особі,  яка  його заміщає, для вжиття відповідних заходів.  
 
       Пр их о вуваними   від   обліку   вважаються    заяви    і по відо млення пр о 
злочини, що скоєні або готуються, якщо відомості про  них  на  час  виявлення не 
занесені до ЖРЗПЗ або ЖРІЗ,  а самі  заяви  та  по відо млення  не  о тримали  
відповідного реєстраційного номери і заявнику не вручено талона-повідомлення.  
 
       Заявник має право викладати заяву державною мовою або іншою мовою, 
якою він володіє, та користуватись послугами перекладача. 
 
 
 
  
       Для роз'яснення населенню порядку приймання,  реєстрації та розгляду  заяв  і  
повідомлень  про  злочини в  органах внутрішніх справ у спеціальних кімнатах 
для приймання громадян або у вестибюлях вивішуються  взірцеві  правила 
приймання,   реєстрації   та  розгляду  в  органах  і  підрозділах внутрішніх справ  
України  заяв  і  повідомлень  про  злочини. 
 

 
 
 
 
 
 
Пункт 4.3. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р 
 
 
 
Пункт 3.17. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р. 
 
 
Пункт 5.Взірцевих правил 
приймання, реєстрації заяв 
та повідомлень про злочини 
до Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України  № 
400-2004 р. 
 
Пункт 1.3 Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №400-2004 р 
 

7. Рівень 
обізнаності та 
службової 
підготовки 

 

        На посадах начальника чергової частини, помічника начальника чергової 
частини – оперативного чергового, старшого інспектора-чергового, інспектора-
чергового повинні працювати співробітники, які мають вищу освіту, 
характеризуються з позитивного боку, здатні самостійно приймати управлінські 
рішення, стаж служби в ОВС у них повинен бути не менше 3 років, з яких досвід 
роботи на посадах, пов’язаних з охороною громадського порядку, оперативною 
або слідчою, діяльністю, не менше двох років. 
         На посади помічників оперативних чергових призначаються особи 
молодшого начальницького складу, які характеризуються з позитивного боку. 
 

Пункт 4.7. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції. 
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          Чергові та інші штатні працівники  чергової  частини,  а також  особи,  які  
виконують  їх  обов'язки,  зобов'язані  знати: 
         - оперативну обстановку в районі обслуговування; 
         - структуру ОВС; 
         - дислокацію підпорядкованих підрозділів та органів внутрішніх справ 
вищого рівня, їх завдання, варіанти зв’язку з ними; 
          - порядок зв’язку з місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, черговими СБУ, прокуратури, територіальних органів 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
       - наявні в  черговій  частині картотеки  й  інші  довідкові матеріали; 
       - порядок доступу й видачі довідкової інформації.  
 

Пункти 1.1., 6.5.1., 12.1. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009 р. 

 
 
 
 

 

 

8. Дотримання  
повноважень при 
виконанні 
посадових 
обов’язків 

Черговий ОВС є старшим оперативним начальником щодо чергових усіх 
підрозділів і установ, підпорядкованих цьому органу, а також усіх службових 
нарядів, що виконують на території обслуговування ОВС завдання з охорони 
громадського порядку, попередження й припинення правопорушень, розкриття 
злочинів, ліквідації наслідків надзвичайних подій тощо. 

 Він має право: 
      - перевіряти  у  громадян,  які  підозрюються у вчиненні  
правопорушень, документи, що посвідчують їх особу; 
     -  поміщати й утримувати в кімнатах для затриманих і допроваджених: 
        а) осіб, підозрюваних у  вчиненні  злочину,  обвинувачених,  які  
переховуються  від  дізнання,  слідства чи суду,  засуджених,  які  
ухиляються від виконання кримінального покарання; 
        б) підо зр юваних  у  вчиненні  зло чину   на   підставі   про то ко лу  
затр имання       відпо відно       до      статей      1 0 6 ,      1 1 5 Кр имінально-
процесуального кодексу України -  не  більше  3 годин із подальшим поміщенням 
до ІТТ.  У тих ОВС,  де відсутні ІТТ,  та коли час перевезення цієї категорії осіб 
припадає на темну пору доби, - на термін до 24 годин; 
         в) осіб, які вчинили адміністративні правопорушення,  перелічені  
у   пункті  1  частини  другої  статті  262  Кодексу  України  про адміністративні 
правопорушення (далі - КУпАП). Терміни утримування  цих осіб визначаються 
згідно зі статтею 263  
КУпАП 
          г) військовослужбовців, які  вчинили  діяння,  що  мають  ознаки  
злочину чи адміністративного  правопорушення,  -  до  передачі  їх  
посадовим  особам  Військової  служби  правопорядку  Збройних  Сил  
України. 

Пункт 5.3. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009  
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       - проводити  огляд вищезазначеної категорії осіб,  речей,  що знаходяться   
пр и   них ,  тр анспо р тних     засо бів   і   вилучати   відпо відно    до    чинно го  
законодавства документи  та  пр едмети,   що   мо жуть  бути  р ечо вими  
доказами або використані на шкоду їх здоров'ю. 
     - організовувати   фотографування,   дактилоскопію, звукозапис, відеозйомку та 
перевірку за базами даних ОВС осіб, які  
затримані  за  підозрою  у  вчиненні  зло чину,   узяті  під  вар ту,  
обвинувачуються  у  вчиненні злочину або піддані адміністративному  
арешту; 
     - доручати  членам  добового наряду,  іншим працівникам  
міліції  проводити  огляд  транспортних  засобів,   предметів   та  
документів  допроваджених  до   ОВС  за підо зр о ю у ско єнні зло чину чи  
правопорушення; 
     - скеровувати  на  медичний  огляд осіб,  які звернулися  
до  ОВС із заяво ю про нанесення  їм  тілесних   ушко джень,   р азо м  з  
направленням на предмет установлення характеру і тяжкості тілесних  
ушко джень,   а також інших  о сіб  -  з  метою  виявлення  
стану   алко го льно го ,   нар ко тично го    чи   іншого   сп'яніння  або   
перебування під впливом лікарських препаратів,  що знижують  увагу  
та  швидкість  реакції,  разом  з  направленням для огляду на стан  
сп'яніння ; 
     - вимагати  від   о со бо во го    складу   ОВС   підтр имання  
внутрішнього  розпорядку,  дисципліни,  правил пожежної безпеки та  
санітарних норм; 
       - у випадку відсутності начальника ОВС або відповідального від  керівництва  
усувати  від  служби будь-якого працівника  цього  органу  за дисциплінарний 
проступок, учинення злочину чи замах на злочин. 
 
 
         Невикористання  чи  перевищення  працівниками   добового наряду  наданих  
їм прав,  так само як і невиконання або неналежне виконання  покладених  на   них   
обов'язків,   тягне   за   собою відповідальність, встановлену чинним 
законодавством.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 5.6. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009  

9. Дотримання 
законності при       
доставлянні осіб 
до чергової 
частини 

      Організація роботи з особами, допровадженими до чергової частини, 
забезпечення їх конституційних прав  і свобод, є одним із основних завдань 
чергової частини, співробітниками якої забезпечується поміщення (звільнення) 
допроваджених громадян у кімнати для затриманих та допроваджених (КЗД), 
нагляд за їх поведінкою, контролюється встановлений порядок тримання й 

Пункти 1.4.5.-1.4.7. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009  
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
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конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, поміщення їх до ізоляторів 
тимчасового утримування (ІТТ). 
 
          При доставлянні особи до чергової частини, добовий наряд зобов’язаний 
розглянути обставини їх затримання і доставляння. Розгляд обставин щодо цих 
осіб проводиться негайно в окремій кімнаті, яка своїм обладнанням не пригнічує 
їх честь та гідність, але не більше трьох годин із моменту їх доставлення до 
чергової частини. 
        При розгляді обставин доставляння правопорушники черговий зобов’язаний: 
        - якщо особу доставили громадянами, прийняти від останніх відповідні заяви; 
        - перевірити законність доставляння; 
         - установити особу допровадженого та забезпечити його огляд (у випадку 
необхідності із залученням медичного працівника); 
         - вимагати від працівника ОВС, який доставив правопорушника, скласти 
протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 259 КУпАП.  
         - зареєструвати факт доставляння правопорушника в книзі обліку осіб, які 
доставлені до чергової частини. Якщо допроваджена особа затримана відповідно 
до вимог статей 106, 115 КПК України або статті 262 КУпАП, то в графі 9 книги 
обов’язково проставляються номер протоколу про адміністративне затримання 
або затримання підозрюваного у вчиненні злочину та ким і коли цей протокол 
складено; 
         - у випадку необґрунтованого доставляння особи, негайно звільнити 
допровадженого й запропонувати працівнику міліції, винному у 
необґрунтованому доставлянні, вибачитися, після чого зробити необхідну 
відмітку в книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини. Роз’яснити 
працівнику міліції, який допустив необґрунтоване доставляння, неправомірність 
його дій. Про необґрунтоване доставляння громадян працівником ОВС доповісти 
начальникові міськрайліноргану письмовим рапортом; 

- у випадку встановлення того, що в діях допровадженого містяться ознаки 
злочину або він перебуває в розшуку, незаконно зберігав заборонені предмети та 
речі, має підроблені документи, доповісти начальникові міськрайліноргану і 
передати за його розпорядженням зібрані матеріали та вилучене під розпис 
слідчому або особі, призначеній проводити дізнання, для подальшої перевірки й 
прийняття рішення згідно з чинним законодавством; 

Чергова частина повинна забезпечити постійне спостереження за 
поведінкою допроваджених з метою попередження з їх боку нападу на 
працівників міліції, громадян, приховування предметів і речей, документів, що є 
знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, уникнення можливості 
втечі, самогубства або членоушкодження; 

 
 
 
Пункти 6.6.1, 6.6.2 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009  
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У випадку погіршання стану здоров’я доставленої особи, черговий 
зобов’язаний  негайно викликати швидку медичну допомогу, доповісти 
начальникові ОВС та надати доставленому невідкладну медичну допомогу.  

 
       У випадку раптової смерті чи самогубства допровадженого черговий 
зобов’язаний викликати швидку медичну допомогу, доповісти начальникові 
міськрайліноргану та черговому ОВС вищого рівня, проінформувати чергового 
прокуратури, ужити заходів до збереження обстановки на місці події до прибуття 
особи, якій доручено розслідування. 
 

РОЗГЛЯД  ОБСТАВИН  ДОСТАВЛЯННЯ  ОСОБИ,  ЯКА 
ПІДОЗРЮЄТЬСЯ  У  ВЧИНЕННІ  ЗЛОЧИНУ 

 
 Після виконання викладених вище вимог, черговий зобов’язаний 

доповісти про доставляння такої особи начальникові міськрайліноргану та, за його 
розпорядженням, передати матеріали й допровадженого слідчому або особі, 
призначеній проводити дізнання, для прийняття рішення згідно з чинним 
законодавством. 

Після одержання від слідчого або особи, яка проводить дізнання 
протоколу затримання,  черговий направляє підозрюваного до ІТТ, черговому 
якого під розписку передаються вилучені у підозрюваного предмети, речі і 
документи. 

Під час перебування підозрюваного в черговій частині забезпечується 
охорона, що унеможливлює його втечу, напад на осіб добового наряду, інших 
працівників правоохоронних органів та громадян, укриття речових доказів і слідів 
злочину, самогубство, членоушкодження, контакт з іншими особами, особливо 
підозрюваними в скоєнні того ж злочину. 

 З письмового дозволу слідчого або особи, яка проводить дізнання, 
допускається передача підозрюваному одягу та інших предметів, за винятком 
заборонених до зберігання в ІТТ. 

 
РОЗГЛЯД  ОБСТАВИН  ЩОДО  ОСОБИ,  ЯКА  

ДОПРОВАДЖЕНА  ЗА  АДМІНІСТРАТИВНЕ  ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

        Ро згляд   о бставин   що до   о со би,   яка  допроваджена  за адміністративне 
правопорушення, проводиться негайно. У випадку коли в черговій   частині   
перебувають   декілька   осіб,   які  вчинили адміністративні правопорушення,  і 
розпочати розгляд обставин щодо затриманих   одночасно   неможливо,   він  
проводиться  в  порядку черговості доставляння. При цьому у першу чергу 

 
 
 
 
Пункти 6.6.3. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009  
 
 
 
 
 
 
Пункт 6.6.7. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 6.6.8. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009  
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розглядаються обставини щодо осіб,  які  не  підлягають  адміністративному 
затриманню.   
       Під час розгляду черговий зобов'язаний: 
        - вимагати від  працівника  міськрайліноргану,  який затримав і  
доставив  правопорушника,  скласти  й  офо р мити  в   устано влено му  
порядку  протокол  про  адміністративне правопорушення з підписами  
свідків (якщо вони є),  правопорушника й  поясненнями  останнього.  
        Якщо  правопорушник  допроваджений  працівниками інших ОВС,  протокол  
про     адміністративне     правопорушення    складає    працівник 
 міськр айліно р гану,    яко му   до р учено    ро згляд   обставин   цьо го 
правопорушення; 
      - з'ясувати наявність складу адміністративного  правопорушення, а також 
відсутність обставин,  що виключають провадження у справах  
про адміністративні правопорушення; 
       - перевірити правопорушника за картотеками  ОВС; 
       - доповісти матеріали    про   адміністративне   правопорушення  
начальникові ОВС або його заступнику; 
       - при передачі  матеріалів  про  адміністративне правопорушення  
працівникові,  відповідальному за їх облік,  черговий під розпис у  
жур налі   о бліку  матер іалів  пр о   адміністр ативні  право по р ушення  
передає також вилучені речі  та  документи,  що  є  знаряддям  або об'єктом 
правопорушення (за винятком зброї та боєприпасів). 
 
      У передбачених законодавством випадках (пункт 1 частини 2 статті 262 
КУпАП) черговий  проводить адміністративне  затримання доставленої особи, 
її  особистий огляд,  огляд речей, вилучення речей та документів. 
       При адміністративному затриманні черговий зобов'язаний: 
         1. Перевірити повноту і достовірність зібраних матеріалів та відповідно до 
вимог статті  261  КУпАП  скласти протокол  про адміністративне затримання (у 
випадку, якщо протокол про  адміністративне  затримання  не був складений 
іншою посадовою особою). 
         Протокол додається    до    справи    про     адміністративне правопорушення. 
          2. Провести особистий огляд правопорушника з  дотриманням  
вимог статей 264 та 265 КУпАП. 
          Особистий огляд проводиться  осо бою  о днієї  статі   із затр иманим і в 
присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей, поклажі,  багажу,  
транспортних  засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності 
особи, яка є їх власником. За термінових обставин згадані речі,  предмети, за умов 
відсутності їх власника, можуть бути піддані огляду в присутності двох свідків. 
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         Про особистий  огляд,  огляд  і вилучення речей та документів робиться  
відповідний  запис  у  протоколах  про   адміністративне  
правопорушення  та  адміністративне затримання із зазначенням усіх  
вилучених речей і  документів,  їх  індивідуальних  ознак  (номер,  
серія, колір тощо). 
        Вилучені у затр имано ї о соби  гр о ші,   речі,  інші  цінно сті  й документи    
зберігаються    разом   із   копією   протоколу   про адміністративне затримання в 
спеціальній шафі  і  передаються  при  зміні черговими із записом у книзі 
прийому-здачі чергування. 
       Пр и звільненні  о соби  їй  по вер таються  всі  вилучені  р ечі,  документи й 
гроші,  за винятком предметів, речей та документів, що є знаряддям або 
безпосереднім об'єктом правопорушення, предметів і речей,  що  знаходяться  в 
розшуку,  а також таких,  що підлягають конфіскації або оплатному вилученню. 
Про отримання речей, документів та інших цінностей особа, яка звільняється,  
розписується  у  протоколі  вилучення  і   в   разі наявності  претензій до 
працівників ОВС власноручно робить запис у протоколі  про  адміністративне   
затримання.   
       Копії   протоколів зберігаються в черговій частині ОВС. 
       На прохання затриманих при їх  звільненні  видаються  довідки  
про перебування в ОВС. 
     
         Чергова частина повинна контролювати    додержання    встановлених     
строків  адміністративного затримання, встановлених статтею 263 КУпАП. 
         Строк адміністративного  затримання  обчислюється  з  моменту доставляння  
порушника для складання протоколу,  а для особи,  яка була в стані сп'яніння - з 
часу її витвереження. 
             Про  місцеперебування  особи,  затриманої за вчинення  
адміністративного правопорушення, черговий повинен негайно повідомити її 
родичів, а на її прохання також адміністрацію за місцем роботи чи навчання.  
 
       Про   застосування під час доставляння  заходів   фізичного   впливу,  
спеціальних  засобів черговий доповідає начальникові ОВС рапортом. 
        Про  поранення  або  смерть,  що  сталися  внаслідок  застосування  
заходів  фізичного  впливу і спеціальних засобів,  а також про всі  
випадки застосування зброї, черговий зобов'язаний негайно  письмово  
повідомити начальника ОВС для інформування прокурора. 
 
            Доставлянню й затриманню не підлягають: 
          - Президент України в період виконання повноважень; 
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         - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
          - народні депутати України; 
          - судді всіх рівнів; 
          - працівники дипломатичних і консульських установ, представництв 
міжнародних організацій та члени їх сімей, які мають відповідний імунітет  
(підтверджується дипломатичними, службовими та консульськими картками, 
виданими Управлінням Державного Протоколу Міністерства закордонних справ 
України). Дипломатичним імунітетом користуються: глава дипломатичного 
представництва, члени дипломатичного персоналу дипломатичного 
представництва, які мають дипломатичний ранг, а також члени сімей усіх 
зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України. Імунітетом також 
користуються консульські посадові особи, а також інші особи, які 
користуються імунітетом відповідно до законодавства. 

У випадках доставляння зазначених вище осіб, черговий, після 
встановлення їх особи повинен негайно звільнити допроваджених і 
доповісти про подію рапортом начальникові міськрайліноргану, а також до 
чергової частини вищого рівня, поінформувати про доставляння цих осіб 
чергового прокуратури. 

 
        Крім цього доставлянню і затриманню не підлягають особи, які 
знаходяться в непритомному стані, мають небезпечні для життя тілесні 
ушкодження, симптоми гострих захворювань внутрішніх органів, отруєння 
сурогатами алкоголю, ужили отруйні або сильнодіючі речовини, заражені 
небезпечними для здоров’я оточуючих інфекційними хворобами, 
перебувають у тяжкому стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 
наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, втратили 
здатність самостійно пересуватися чи можуть завдати шкоди оточуючим 
або собі, вагітні жінки з ознаками близьких пологів. 
      Відповідні заходи реагування до таких осіб вживаються після надання 
їм допомоги медичними працівниками або після лікування їх у медичних 
закладах охорони здоров’я.  
      У випадках доставляння вищезгаданих осіб або якщо допроваджений 
має ознаки переохолодження, завдав собі тілесні ушкодження чи заявляє 
про погіршення стану здоров’я, при спробі самогубства, черговий 
зобов’язаний викликати швидку медичну допомогу або працівників 
закладу охорони здоров’я, забезпечити постійний нагляд за такою особою 
й доповісти про подію начальникові ОВС.  
     Рішення про можливість утримання вказаної категорії осіб черговий 
приймає залежно від висновку лікаря, що фіксується в журналі реєстрації 
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надання медичної допомоги особам, які утримуються в черговій частині та 
письмового розпорядження начальника ОВС.  
      При передачі таких осіб у заклад охорони здоров’я на лікування в 
книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини, робиться 
відповідний запис, а до закладу охорони здоров’я надсилається лист із 
проханням заздалегідь повідомити ОВС про закінчення термінів лікування 
особи та її виписки. 
 
         Черговий, який заступає на чергування, приймає від чергового, який 
змінюється осіб, які утримуються в КЗД,  вилучені в них  р ечі відпо відно  до 
протоколу про адміністративне затримання, документи, гроші та цінності 
(повинні зберігатися в шафах або інших спеціально відведених місцях) із 
відміткою про прийняття в книзі прийому та здачі чергування. При відсутності в 
ІТТ самостійної чергової частини додатково перевіряє затриманих і взятих під 
варту осіб за кількістю і наявними в них документами, проводить опитування та 
огляд цих осіб та, разом із черговим, який змінюється під контролем 
відповідального від керівництва ОВС проводить огляд КЗД. 
      Після цього робить записи про виявлені недоліки в книзі прийому та здачі 
чергування, після чого доповідає їх начальникові ОВС або особі, яка виконує 
його обов’язки  
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       При доставлянні за правопорушення  військовослужбовців та  осіб рядового 
і начальницького складу ОВС,  податкової міліції або СБУ черговий повинен  
(після  з'ясування  підстав,  мотивів  і  
законності   доставлення,   установлення  особи  й  місця  служби) повідомити   
командира   частини   або   військового   коменданта, начальника  ОВС,  
по датко вої  міліції  та  СБУ  пр о   затр имання їх   
підлеглого, викликати представників відповідного органу і передати  
пр аво по р ушників,   а  тако ж  матеріали  на  них   під р о зпис у  книзі  
о бліку о сіб,   які доставлені до   чер го во ї  частини.   Пр о   вчинення  
злочину цією категорією осіб повідомити чергового прокуратури. 
 
        У випадку доставляння до чергової частини іноземців,  які не   мають  
дипломатичного,  консульського  чи  іншого  імунітету, черговий повинен разом з  
працівником  Державного  департаменту  у справах  громадянства,  імміграції  й 
реєстрації громадян або його структурного підрозділу  перевірити  законність  
перебування  цієї особи  на  території  України  та  провести  розгляд обставин 
щодо допровадженого відповідно до чинного законодавства. 
 
        При  розгляді обставин щодо особи, яка підозрюється в управлінні   
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транспортним  засобом  у  стані  сп'яніння,  черговий зобов'язаний викликати  
працівника  Державтоінспекції  і  передатийому  затриману  особу для прийняття 
відповідного рішення згідно з вимогами Інструкції про виявлення у  водіїв  
транспортних  засобів ознак   алкогольного,   наркотичного   чи   іншого  сп'яніння  
або перебування під впливом лікарських препаратів,  що знижують  увагу та  
швидкість  реакції,  затвердженої  наказом МВС та Міністерства охорони здоров'я 
України від 09.09.2009 N 400/666.   
      
       Пр и    до ставлянні    неповнолітнього,    який   скоїв правопорушення, 
черговий зобов'язаний додатково: 
        -  повідомити батьків або законних представників про доставляння  
дитини до ОВС; 
       - передати допровадженого  працівнику  кримінальної   міліції   у справах  
дітей  (КМСД)  або  оперативному  уповноваженому карного розшуку (далі КР)  
для  подальшого  розгляду  обставин правопорушення,  а  в  разі  їх відсутності  
організувати розгляд обставин правопорушення із неповнолітнім 
правопорушником у повному обсязі; 
       - про скоєне правопорушення та результати  розгляду  повідомити  
КМСД для вжиття відповідних заходів; 
       - за наявності підстав,  передбачених законодавством, скерувати  
допровадженого до приймальника-розподільника для дітей. 
        Категорично заборонено    тримати    дітей,    які    вчинили правопорушення,   
до   передачі   їх  законним  представникам  або направлення  до  приймальників-
розподільників для дітей більше восьми годин. 
        Діти,  які перебувають  у  стані  сп'яніння  внаслідок вживання  алкоголю,  
наркотичних  засобів  або  інших одурманюючих речовин,  доставлені до чергової 
частини, передаються під розпис у книзі обліку осіб, які доставлені до чергової 
частини: 
     - батькам або законним представникам; 
     - представникам адміністрації         дитячих         будинків,  шкіл-інтернатів;          
спеціальних          навчально-виховних, лікувально-виховних   установ,  а  також  
посадовим  особам  інших установ, які відповідають за їх утримання і виховання; 
     - пр ацівникам закладів   о х о р о ни   здо р о в'я,  якщо   дитина  має тілесні   
ушко дження   або    пер ебуває   у   стані   алко го льно го ,  нар ко тично го ,  
психотропного  або  токсичного  сп'яніння  і  своїм виглядом ображає людську 
гідність і суспільну мо р аль,   у зв'язку з чим  немо жливо   встано вити  її о со бу,  
місце проживання й передати особам, переліченим у цьому підпункті. 
      При з'ясуванні обставин щодо дитини, яка заблукала або була  підкинута,  
черговий  організовує  складання  акта  у   двох (стосовно  підкинутого  -  у  трьох)  
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примірниках.  Акт підписують працівник ОВС й особа, яка доставила дитину. 
Дитина фотографується за правилами розпізнавальної фотозйомки. 
      Діти  і  підлітки, які заблукали, були підкинуті, а в невідкладних  випадках  й  
інші,  залишені без батьківської опіки, упродовж 8 годин направляються до: 
     - будинку дитини (у віці до 3 років); 
     - притулку для дітей; 
     - найближчого закладу  охорони  здоров'я (за наявності тілесних  
ушкоджень або ознак захворювання). 
       При доставлянні до чергової частини хворих або дітей, які за віком чи станом 
здоров'я не можуть  нічого  повідомити  про себе,  черговий  організовує  надання  
їм медичної допомоги.  Якщо доставлені  не  потребують  медичної  допомоги  або  
стаціонарного лікування, черговий організовує направлення: 
     дітей - до будинку дитини або притулку; 
     інших категорій  осіб  -  до  приймальника-розподільника  для  
дітей.  

11. Тримання 
допроваджених у 
кімнаті для 
затриманих та 
допроваджених 

      Перед  поміщенням  затриманої  о соби  до   КЗД  чер го вий  
зобов'язаний: 
     - з'ясувати стан її здоров'я, обставини, що можуть призвести до  
тяжких наслідків у зв'язку з її затриманням (зупинка  виробництва, вибух,   
заморожування   системи  опалення,  залишення  осіб,  які потребують постійного 
нагляду, в обстановці, що загрожує їхньому життю,  то що )   та,    за наявно сті  
таких  обставин,  вжити  заходів  щодо запобігання тяжким наслідкам; 
     - видати затриманому Пам'ятку для затриманих осіб (затриманий розписується 
про отримання пам’ятки у протоколі про затримання); 
     - по інфо р мувати пр о     наявність     у     кімнаті     системи  
відеоспостереження. 
         Забороняється поміщати до КЗД осіб, якщо стосовно них не складений 
протокол про адміністративне затримання або протокол про затримання 
підозрюваного у вчиненні злочину. 
  
       При  розміщенні в КЗД необхідно дотримуватися вимог щодо окремого 
тримання: 
     - чоловіків від жінок; 
     - неповнолітніх від дорослих; 
      - о сіб,  які     впер ше     пр итягуються     до      кр имінальної  
відповідальності,  від осіб,  які  притягувалися  до  кримінальної  
відповідальності; 
       - осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі,  від  
осіб, які не перебували в зазначених місцях; 
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       - осіб, обвинувачених або підозрюваних  у  вчиненні  тяжких  та  
особливо тяжких злочинів, від інших осіб; 
      - осіб, обвинувачених  або  підозрюваних  у  вчиненні  злочинів  
проти основ національної безпеки України, від інших осіб; 
     - осіб, які раніше  працювали  в  правоохоронних  органах,  від  
інших осіб; 
     - іноземців і осіб без громадянства від інших осіб; 
      - осіб, підозрюваних  або  обвинувачених  у  вчиненні злочинів,  
відповідальність за  які  передбачена  статтями  173-177,  200-235  
Кримінального кодексу України, від інших осіб; 
     - обвинувачених або підозрюваних в одній і тій же справі; 
     - хворих на інфекційні захворювання від здорових. 
 
         Особи, які  утримуються в КЗД більше 3 годин,  забезпечуються гарячим 
харчуванням (сніданок - з 07.00 до 08.00,  обід - з  13.00 до  14.00,  вечеря  -  з  
19.00  до  20.00)  за  нормами  добового забезпечення  продуктами  харчування,   
затвердженими   постановою Кабінету  Міністрів  України  від 16.06.92 N 336 
"Про норми  харчування  осіб,  які  тримаються  в  установах  виконання покарань,   
слідчих  ізоляторах  Державної  кримінально-виконавчої служби,         ізоляторах          
тимчасового утримування, приймальниках-розподільниках  та  інших 
приймальниках Міністерства  внутрішніх справ" . 
      
        Під  час  перебування  правопорушників  у  КЗД,  черговий  
зобов'язаний: 
     - організувати постійний нагляд за поведінкою затриманих  
та допроваджених; 
       - при спробі затриманого завдати шкоду  собі  або  іншим особам,  які 
перебувають у КЗД, перевести його до іншої кімнати; 
     - не   до пускати   спілкування   пр ацівників   ОВС    із затр иманими  та  
допровадженими,  передачі  їм  заборонених речей та предметів; 
     - слідкувати за належним освітленням у КЗД; 
     - у   разі   тимчасового    нефункціонування    санвузла забезпечити  затриманим  
виведення за потребою (не рідше 1 разу на чотири години). При цьому 
дозволяється виводити одночасно тільки  одну  особу  й  нарядом  у складі не 
менше 2 працівників міліції. 
       - у  разі  скарги  затриманого   на   погіршення   стану здоров'я,  виявлення  
зовнішніх  ознаках його погіршення або ознак отримання  ним  тілесних  
ушкоджень викликати швидку медичну допомогу чи працівників закладу 
охорони здоров’я, забезпечити постійний нагляд за такою особою й 
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доповісти про подію начальникові ОВС. Рішення про можливість 
подальшого утримання такої особи черговий приймає залежно від 
висновку лікаря, що фіксується в журналі реєстрації надання медичної 
допомоги особам, які утримуються в черговій частині (додаток 16) та 
письмового розпорядження начальника ОВС 
      
      Затримані мають право звертатися зі скаргами,  заявами і листами до 
посадових  осіб  органів  внутрішніх  справ,  органів державної влади,  
прокуратури,  суду,  громадських організацій,  а також до Уповноваженого 
Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  Європейського суду з прав людини,  
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 
Україна. 
     Для  написання  скарги  затриманому,  на  його прохання, видають  папір  та  
кулькову  ручку,  а  бажаючому  звернутися  до прокурора, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини чи Європейського суду з прав людини - 
конверт,  який заклеюється.  
          Для написання скарги затриманий виводиться в окрему кімнату. 
 
         При спробі затриманого завдати шкоду  собі  або  іншим особам,  які 
перебувають у КЗД, перевести його до іншої кімнати, а у виняткових випадках,  
передбачених Законом України "Про міліцію", черговий  або члени  добового  
наряду  мають право застосувати до затриманих та допроваджених заходи 
фізично го   впливу,  спеціальні   засо би,   во гнепальну  збр о ю  у  випадках   і  
порядку, передбачених цим Законом. 
      У   разі   несправності   освітлення,   опалення   або загорання,  затоплення  
приміщень КЗД негайно  викликати  працівників аварійних   служб,   організувати   
(дотримуючись  правил  техніки безпеки) гасіння пожежі, ужити заходів до 
усунення  несправності, ліквідації  та наслідків аварії.  Якщо обставини 
загрожують життю або здоров'ю затриманих, негайно перевести останніх до 
інших приміщень чи організувати їх евакуацію, охорону та постійне 
спостереження за ними.  Про подію й ужиті 
 заходи  негайно  доповісти  начальникові міськрайліноргану. 
  
    При  самогубстві  (смерті) затриманого у КЗД, викликати швидку медичну 
допомогу, доповісти начальникові  міськрайліноргану  та черговому  ОВС вищого 
рівня, поінформувати чергового   прокуратури, ужити   заходів   до збереження 
обстановки на  місці  події  до  прибуття  особи,  якій доручено розслідування. 

12. Застосування 
заходів фізичного 

       Співробітники чергової частини або члени добового наряду, при спробі 
затриманого завдати шкоду  собі  або  іншим особам,  які перебувають у КЗД, у 
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впливу, 
спеціальних 
засобів і 
вогнепальної 
зброї 

виняткових випадках  мають право застосувати до затриманих та допроваджених 
заходи фізичного  впливу, спеціальні   засоби,  вогнепальну  зброю  у  випадках  і  
порядку, передбачених Законом України «Про міліцію». 
 
    Черговому  та  члени добового наряду надається право застосовувати 
заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у  випадках  і  
порядку, передбачених Законом України «Про міліцію».  
      А саме: 
       Співробітник міліції має право застосовувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби і вогнепальну зброю після попередження про намір їх 
використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, 
спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня 
загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.  
           
        Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.   
         У випадку неможливості уникнути сили, вона не повинна перевищувати 
міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись 
до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших 
громадян. Перевищення повноважень у застосуванні сили, в тому числі 
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність встановлену законом. 
        
        Співробітник міліції має право застосовувати заходи фізичного впливу, 
в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, 
подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням 
сили, щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були 
застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків.             
  
        Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові  кийки, 
засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої 
дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, 
водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також 
використовувати службових собак у таких випадках: 
       - для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють 
загрозу їхньому життю або здоров’ю; 
      - для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського 
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порядку; 
       - для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, 
незалежно від їх належності, або їх звільнення в разі захоплення; 
      - для затримання і доставки в міліцію або в інше службове приміщення осіб, 
які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, 
затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 
чинять опір працівникам міліції або якщо  є підстави вважати, що вони можуть 
вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 
        - для припинення масового захоплення землі та інших дій, що                      
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують 
роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на 
громадський спокій, життя і здоров’я людей; 
       - для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які                   
виконують службові або громадські обов’язки для охорони громадського порядку 
і боротьбі зі злочинністю; 
      - для звільнення заручників. 
 
    Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 
визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення і 
особи правопорушника 

       - «Черемуха – 1», «Черемуха – 4», «Черемуха – 12», «Сирень – 3», «Облако», 
застосовуються тільки на відкритій місцевості; 
     - забороняється завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній 
ділянці, животу, статевих органах. 
     Співробітник міліції, як крайній захід, має право застосовувати  вогнепальну 
зброю у таких випадках: 
     1) для захисту громадян від нападу, що загрожує  їх  життю  і здоров'ю, а також 
звільнення заложників; 
     2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів  його сім'ї, якщо  
їхньому життю  або  здоров'ю  загрожує  небезпека; 
     3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти,  конвої,  жилі приміщення  
громадян,  приміщення    державних    і    громадських підприємств, установ і 
о р ганізацій,  а також звільнення їх   у   р азі  
захоплення; 
     4) для затримання особи, яку  застали  при  вчиненні  тяжкого  
злочину і яка намагається втекти; 
     5 )  для  затр имання  о со би,   яка  чинить    збр о йний    о пір ,  
намагається втекти з-під  вар ти,   а  тако ж  о збр о єно ї  о со би,   яка  
погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю  
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і здоров'ю працівника міліції; 
     6) для зупинки транспортного засобу шляхом його  пошкодження,  
якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян  
або працівника міліції. 
 

      Міліціонеру забороняється застосовувати вогнепальну зброю: 
      - при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати 
сторонні особи; 
      - проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції або 
збройної непокори; 
 

          Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 
руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи 
доторкнутись до зброї, дають працівникові право застосувати вогнепальну зброю.   

 
 
 
 
 
Статті 12, 15  Закону 
України Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15 – 1 Закону 
України «Про міліцію» 
 
 

13. Порядок 
здійснення 
контролю за 
роботою чергової 
частини та 
відшкодування 
завданої шкоди 

        Роботу чергових частин у міськрайлінорганах організовують начальник 
органу внутрішніх справ. 

        Начальники штабів, чергових частин зобов’язані створити належні умови для 
праці добових нарядів та контролювати дотримання дисципліни, законності, 
конституційних прав громадян, які утримуються  в  кімнатах  затриманих   та   
допроваджених  чергових частин. 

  
        Для підвищення ефективності здійснення цілодобового контролю за 
забезпеченням захисту конституційних прав громадян  в міськрайлінорганах 
призначається відповідальний від керівництва міськрайліноргану та його 
помічник 
         Відповідальними від керівництва призначаються перший заступник та 
заступники начальника органу (у виняткових випадках можуть бути призначені 
начальники структурних підрозділів ОВС), а помічниками – начальники 
структурних підрозділів міськрайлінорганів та їх заступники.  
        Відповідальні та  помічники  відповідальних  від керівництва  ОВС несуть  
службу у форменому одязі встановленого зразка. 
        Він повинен перебувати в   місці   розташування  підрозділу у службовому 
кабінеті, постійно бути на зв'язку з черговою частиною і може відлучатися  лише  
для  вживання  їжі,  виїзду  на місця подій або перевірки організації й несення 
служби нарядами. У нічний час відповідальний можуть продовжити чергування за 
місцем проживання лише з дозволу начальника ОВС. 

Пункт 4.1.,4.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
 
 
Пункти 4.10.,4.11., 4.13. 
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України 
№181-2009 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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       Відповідальний від керівництва міськрайліноргану зобов’язаний: 
       - перевірити законність тримання осіб,  які перебувають у  КЗД,  
ІТТ,   та  за  наявності  підстав  невідкладно   вжити  захо дів що до  
поновлення порушених конституційних прав громадян 
       - бути присутнім під час перевірки та огляду КЗД, камер та інших приміщень 
ІТТ, при перевірці затриманих і взятих під варту осіб; 

        - забезпечити організацію    своєчасного    розгляду   обставин 
правопорушень,  скоєних  особами,  які  доставлені   до   чергової частини,  та  
приймати  рішення  за  справами  про адміністративні правопорушення; 

  
        Помічники відповідальних від керівництва також зобов’язані  перевіряти 
організацію роботи  чергової  частини,  законність доставляння   осіб,   які   
підозрюються  в  учиненні  злочину  і дотримання строків їх тримання та уживати 
заходів щодо негайного усунення виявлених недоліків. 

 
При перевірках чергових частин, одним з критеріїв оцінки їх службової 

діяльності є стан забезпечення прав громадян, в тому числі додержання 
законності,  ввічливе ставлення до громадян (відсутність скарг на дії працівників 
чергових частин) і повнота реєстрації заяв, повідомлень про правопорушення та 
події, організація оперативного реагування на них. 
 

      Особа, права якої були порушені або її представники (родичі, захисник) 
можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у 
встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від 
сплати державного мита.  
       Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 

       - заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних 
дій або бездіяльності працівників міліції; 
        - майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери 
та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, 
учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до 
цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його повернення в 
натурі та втому ж стані стало неможливим; 
        - суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданнямйому юридичної 
допомоги; 
       - моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди надається у випадку, 
коли незаконні дії або бездіяльність дільничного інспектора міліції завдали 
моральної втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення 
його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.17. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
Пункт 4.36. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України №181-2009 р. 
 
 
 
 
Стаття 56 Конституції 
України, стаття 5 Закону 
України «Про міліцію», 
стаття  3 Закону України 
«Про порядок 
відшкодування шкоди 
завданої громадянинові 
незаконними діями органів 
дізнання досудового 
слідства, прокуратури і 
суду». 
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організації свого життя. Моральною шкодою визнаються страждання заподіяні 
громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до 
погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, 
погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків 
морального характеру.                  
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ПОШИРЕНІ СИТУАЦІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМИ ПРАВ ГРОМАДЯН СПІВРОБІТНИКАМИ  ЧЕРГОВИХ ЧАСТИН МІСЬКИХ, РАЙОННИХ ЛІНІЙНИХ (НА ТРАНСПОРТІ) 
ВІДДІЛІВ (УПРАВЛІНЬ)  ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

№ Ситуації, пов’язані з  порушеннями прав 
громадян 

 

Нормативно-правове обґрунтування 
наявності порушення у діях 

працівника міліції 
 

Алгоритм дій монітора по 
припиненню порушення 

1.      При вході до будівлі органу внутрішніх 
справ постовий перевірив у громадянина 
документи, що підтверджують його особу та 
запропонував відвідувачу самостійно пройти 
до потрібного кабінету. Факт перебування 
громадянина у підрозділі міліції  письмово 
не зафіксований. 
 

     Порушено: 
      - пункт 10.1, додаток 18 до «Інструкції з організації 
діяльності чергових частин  органів і підрозділів внутрішніх 
справ України,  направленої на захист інтересів суспільства і 
держави від протиправних посягань», затвердженої наказом 
МВС України від 28.04.2009 №181 (надалі Інструкція, 
затверджена наказом МВС №181-2009 р.), відповідно до яких на 
чергову частину покладається контроль за здійсненням 
пропускного режиму  до адміністративної будівлі органу 
внутрішніх справ. Оперативним черговим контролюється належне 
ведення журналу обліку відвідувачів і запрошених до ОВС. 
        У вказаний  журнал  обов'язково  заносяться відомості щодо 
всіх без винятку осіб,  які прибули до органу внутрішніх справ з  
особистих або  службових  питань, а також осіб,  які  були 
викликані до працівників міліції для проведення процесуальних та 
слідчих дій тощо. 
       Запрошена до ОВС особа, супроводжується у службові 
приміщення працівником міліції, який її запросив. 
        Після залишення приміщення органу внутрішніх справ, 
громадяни,  за бажанням,  мають право  зробити  власноручний  
запис  про наявність або відсутність у них претензій до працівників 
міліції і засвідчити його своїм підписом. 
      До  журналу заносяться особи,  розбір із якими проводиться за 
межами службових приміщень чергової частини. 
 
   
 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
постового при вході до будівлі органу 
внутрішніх справ. 
      У випадку відсутності спеціально 
призначеного постового, особі, яка 
здійснює моніторинг, доцільно 
запропонувати оперативному черговому 
особисто провести реєстрацію факту 
перебування громадянина у підрозділі 
міліції у журналі відвідувачів із 
заповненням усіх передбачених реквізитів 
журналу. 
     2. Повідомити про факт неналежної 
організації пропускного режиму до 
підрозділу міліції за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (МВС України, 
обласного УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     3. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незадовільної організації 
черговою частиною здійснення 
пропускного режиму до підрозділу міліції. 
     4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
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2.     До чергової частини райвідділу міліції 
звернувся громадянин за консультацією 
щодо місця дислокації дільничного пункту 
міліції та режиму його роботи. Під час 
спілкування, оперативний черговий точний 
адрес не назвав, поводив себе 
недоброзичливо і зверхньо, наголошуючи на 
своїй зайнятості і необхідності виконувати 
значний обсяг робіт.  
    На пропозицію представитись відповів 
нерозбірливо, а на вимогу відвідувача надати 
книгу скарг і пропозицій відповів відмовою 
та зажадав не відволікати його від роботи.   
 
 
 
 
 
 

    Порушено: 
     - пункти 1.4.9., 12.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС 
№181-2009 р., відповідно до яких виконання довідкової роботи 
при зверненні громадян із питань роботи органів внутрішніх 
справ є одним із головних завдань чергової частини. 
        Чергові зобов'язані знати дислокацію підпорядкованих 
стр уктур них  підр о зділів і  варіанти  зв'язку  з ними та надавати 
повну та компетентну відповідь на будь-яке запитання, яке 
стосується роботи органу внутрішніх справ; 
       - пункт 4.3.6. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-
2009 р., відповідно до якого одним із критеріїв оцінки діяльності 
працівника чергової частини є ввічливість у ставленні до  
громадян  та відсутність  скарг  на  його дії; 
       - пункт 4.22. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-
2009 р., відповідно до якого на одязі членів добового наряду 
повинні бути прикріплені особисті картки із фотографією й 
зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові; 
      - пункт 6.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-2009 
р., відповідно до якого черговий зобов’язаний забезпечити 
вільний доступ бажаючих до книги скарг і пропозицій.  

. 1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання оперативного 
чергового. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про неналежну роботу чергової 
частини райвідділу міліції. Одночасно 
вимагати проінформувати про 
незадовільне виконання своїх обов’язків 
нарядом чергової частини відповідального 
від керівництва органу внутрішніх справ і 
зажадати його особистого прибуття на 
місце події. 
      3. Повідомити про неналежну 
організацію роботи чергової частини   
райвідділу міліції за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (МВС України, 
обласного УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незадовільної організації 
роботи чергової частини підрозділу міліції 
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

3.     Громадянин зателефонував за телефоном 
«102» та повідомив про скоєну крадіжку 
майна з його квартири. Співробітник 
чергової частини (оператор на лінії) 
запропонував очікувати працівників міліції 
протягом години у зв’язку з тим, що у наразі 
вони займаються розкриттям іншого 
злочину. 
 
  
 

    Порушено: 
   - пункти  4.2., 4.3. «Інструкції з організації реагування органів 
внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші 
правопорушення та події», затвердженої наказом МВС України 
від 04.10.2003 №1155 (надалі Інструкція), відповідно до яких 
оперативний черговий зобов’язаний невідкладно зареєструвати 
отриману інформації  у журналі реєстрації заяв і повідомлень про 
злочини та негайно скерувати на місце події слідчо-оперативну 
групи (СОГ), дільничного інспектора міліції, інші наряди або 
окремих посадових осіб.  
        При отриманні одночасно двох і більше повідомлень про 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
оперативного чергового. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про неналежне реагування на 
повідомлення про злочин з боку 
оперативного чергового територіального 
райвідділу міліції. Одночасно вимагати 
проінформувати про незадовільне 
виконання своїх обов’язків нарядом 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

злочини, черговий повинен забезпечити відповідне реагування на 
них, задіявши для цього додаткові СОГ і оперативні групи (ОГ). 
У випадку неможливості негайно перевірити ці повідомлення 
наявними силами,  оперативний черговий має доповісти про це 
начальникові міліції та за його вказівкою зібрати, екіпірувати  та 
скерувати на місця події додаткові сили та засоби; 
      - пункт 2 наказу МВС України від 04.20.2003 №1155 «Про 
вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші 
правопорушення і події та забезпечення оперативного 
інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ» (надалі 
наказ МВС №1155-2003р.), відповідно до якого загальний термін 
прибуття працівників міліції на місце скоєння злочину не має 
перевищувати часу підготовки і збору до виїзду та часу, 
мінімально необхідного для подолання відстані від ОВС до 
місця події, з урахуванням особливостей місцевості, погодних та 
дорожніх умов.  
         При цьому час підготовки і збору для виїзду: 
     - для основних слідчо-оперативних груп, оперативних груп, 
нарядів патрульної служби ( ПС), дорожньо-патрульної служби ( 
ДПС) та інших службових нарядів – до 10 хвилин; 
      - для додаткових СОГ, ОГ, нарядів ПС та ДПС при чергуванні за 
місцем служби – до 15 хвилин; 
       - при чергуванні працівників міліції за місцем проживання - до 
20 хвилин.  
 

чергової частини відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття на місце скоєння 
злочину. 
     3. Повідомити про факт неналежного 
реагування черговою частиною на 
повідомлення про вчинення злочину за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     Відповідно до пункту 1 наказу МВС 
України №1155-2003., за такими 
повідомленнями протягом трьох днів 
повинно бути проведене службове 
розслідування з подальшим притягненням 
винних до  дисциплінарної 
відповідальності, включно до звільнення з 
органів внутрішніх справ та направлення 
матеріалів до прокуратури для вирішення 
питання про притягнення винних осіб до 
кримінальної відповідальності 
 
      Залежно від місцевих особливостей, 
погодних умов, відстані від підрозділу 
внутрішніх справ до місця події, особа, яка 
проводить моніторинг, має можливість  
самостійно підрахувати приблизний час, 
необхідний для прибуття працівників 
міліції на місце події. 
       У випадку суттєвого відхилення у часі 
прибуття міліції на місце скоєння злочину 
додатково необхідно: 
    4. Надіслати скарги на ім’я начальника 
УМВС області та у місцеву прокуратуру з 
приводу несвоєчасного прибуття міліції на 
місце вчинення злочину. 
    5. Повідомити про цей факт 
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правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

4.     Заявник повідомив про вчинений на нього 
напад, зателефонувавши до чергової частини 
райвідділу міліції.  Оперативний черговий 
запропонував йому приїхати до райвідділу та 
написати заяву про скоєний злочин. 

    Порушено: 
   - пункт 6.1.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-2009 
р., відповідно до якого при отриманні від заявника інформації про 
злочин, оперативний черговий зобов’язаний: 
   а)  зареєструвати отриману інформацію в журналі реєстрації 
заяв і повідомлень  про  злочини; 
   б) негайно скерувати на місце пригоди слідчо-оперативну 
групу (СОГ) або групу оперативного реагування,  дільничного  
інспектора  міліції,  інші  наряди   або окремих  посадових  осіб та 
внести інформацію до картки первинного обліку інформації, яка 
надійшла за телефоном. 
 
 

 1. Повторно зателефонувати до чергової 
частини, продублювати надання 
інформації про вчинений злочин,  запитати 
та зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я) і звання  оперативного чергового та 
запропонувати йому забезпечити негайне 
реагування на отриману інформацію. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про неналежне реагування 
черговою частиною райвідділу на 
повідомлення про вчинений злочин. 
   Одночасно вимагати забезпечити 
направлення СОГ на місце скоєння 
злочину.  
    3. Повідомити про неналежне 
реагування на повідомлення про вчинений 
злочин за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (МВС України, обласного УМВС, 
інспекції з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу неналежного реагування 
на повідомлення про вчинений злочин. 
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  

5.     Громадянин віддав оперативному 
черговому райвідділу міліції заяву про 
вчинений щодо нього злочин, але не 
впевнений у тому, що зазначена заява 
зареєстрована і буде розглянута у 
встановленому порядку. 
 

   Порушено: 
   - пункт 3.9. «Інструкції про порядок приймання, реєстрації та 
розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв 
і повідомлень про злочини, що скоєні або готуються”, 
затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 №400, 
відповідно до якого якщо заява надійшла до органу внутрішніх 
справ при особистому зверненні заявника, то, водночас з 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання  оперативного 
чергового та запропонувати  зареєструвати 
заяву із видачею заявнику талону-
повідомлення.  
     2. Звернутись безпосередньо до 
керівника райвідділу міліції або 
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реєстрацією заяви у відповідному журналі,   оперативний черговий 
оформляє і видає заявнику талон-повідомлення, у якому 
зазначається: 
   а) відомості про особу, яка прийняла заяву; 
   б) реєстраційний номер заяви; 
   в) найменування ОВС адреса, службовий телефон, дата прийняття 
заяви; 
    г) підпис, ініціали і прізвище оперативного чергового або 
спеціально уповноваженого працівника, який оформив талон-
повідомлення.   
 

начальника штабу з вимогою зобов’язати 
оперативного чергового видати 
громадянину талон-повідомлення. 
    У випадку відсутності зазначених 
посадових осіб, зателефонувати 
оперативному  черговому обласного 
управління МВС і повідомити про 
порушення у порядку реєстрації заяви у 
черговій частині райвідділу. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
райвідділу для перевірки роботи чергової 
частини з питань дотримання визначеного 
порядку реєстрації звернень громадян. 
     3. Повідомити про порушення 
встановленого порядку реєстрації заяви за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу  порушення 
встановленого порядку реєстрації заяв 
громадян у райвідділі міліції. 
      5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  

6.      Оперативний черговий чергової частини 
райвідділу відмовився приймати та 
реєструвати заяву про вчинений злочин, 
мотивуючи тим, що крадіжка була вчинена в 
іншому районі, який райвідділом не 
обслуговується. Заявникові запропоновано 
звернутись до ОВС за місцем вчинення 
правопорушення. 

      Порушено: 
    - статтю 10 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої  
співробітник міліції незалежно від посади, яку він займає, 
місцезнаходження і часу, у випадку звернення до нього 
громадянина із заявою про злочин зобов’язаний вжити заходів по 
припиненню або попередженню злочину, наданню допомоги 
особам, які її потребують, встановленню і затриманню злочинців; 
      - пункт 2.1. «Інструкції про порядок приймання, реєстрації 

    Слід зазначити, що за наявності тяжких 
наслідків, які матимуть причинний зв'язок 
із несвоєчасним реагуванням  міліції на 
заяву, в діях  оперативного чергового 
вбачатимуться  ознаки вчинення злочину – 
службової недбалості. Тому необхідно: 
   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання  оперативного 
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та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про злочини, що скоєні або готуються”, 
затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 №400, 
відповідно до якого приймання звернень про злочини, 
незалежно  від  місця  і  часу  їх  вчинення,  повноти отриманих  
даних,  а також особистості заявника, здійснюється тим органом  
внутрішніх  справ,  до  якого   надійшло   звернення,   цілодобово   
оперативним   черговим ; 
  .- пункти 1.2. «Інструкції з організації реагування органів 
внутрішніх справ на повідомлення про злочини інші 
правопорушення та події», затвердженої наказом МВС України 
від 04.10.2003 №1155, відповідно до яких одним з основних завдань 
органів внутрішніх справ  є реагування на повідомлення про 
злочини, інші правопорушення та події, цілодобові прийом та  
реєстрація всіх заяв  
     Відповідно до пункту 4.4. цієї ж Інструкції, у випадку  
отримання заяви про злочин чи подію, що мала місце на території 
обслуговування іншого міського, районного, лінійного  органу  
міліції, оперативний  черговий зобов’язаний: 
     а) зареєструвати отриману інформацію; 
     б) доповісти про отриману інформацію начальникові ОВС; 
     в) повідомити про злочин чергову частину відповідного ОВС та 
організувати необхідні заходи, виконання яких сприятиме 
попередженню, припиненню, розкриттю злочину; 

г) зібрані матеріали скерувати за належністю. 
 

чергового чергової частини та 
запропонувати забезпечити реєстрацію 
заяви і невідкладне реагування на неї..  
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про відмову у прийнятті заяви 
про вчинений злочин черговою частиною 
райвідділу. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
райвідділу для перевірки роботи чергової 
частини щодо порядку реєстрації звернень 
громадян. 
    3. Повідомити про факт відмови у 
прийнятті заяви про вчинений злочин за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незаконної відмови у 
прийнятті заяви про вчинений злочин та 
вимагати суворого покарання винного. 
    5. Звернутись з відповідною скаргою в 
орган прокуратури з метою притягнення 
винного працівника чергової частини до 
відповідальності за службову недбалість.  
    6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  
   Як варіант забезпечення  реєстрації 
заяви, можливо повідомити про вчинений 
злочин за телефоном «102» та дома 
очікувати приїзду оперативної групи. 

7.    Оперативний черговий відмовився     Порушено:    1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
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зареєструвати заяву громадянина про його 
пограбування, посилаючись на те, що 
заявник перебуває у стані сп’яніння. 
Заявникові запропоновано прийти після 
витвереження.  

   - пункт 4.2.1. «Інструкції з організації реагування органів 
внутрішніх справ на повідомлення про злочини інші 
правопорушення та події», затвердженої наказом МВС України 
від 04.10.2003 №1155, відповідно до якого  усна заява про злочин 
від особи, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння чи під дією 
психотропних речовин реєструється, а протокол-заява складається 
після витвереження заявника. При цьому оперативний черговий не 
звільняється від обов’язку щодо вжиття негайних та необхідних 
заходів, спрямованих на розкриття злочину та затримання осіб, 
причетних до його скоєння . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(прізвище та ім’я) і звання  оперативного 
чергового чергової частини та 
запропонувати йому зареєструвати заяву і 
забезпечити невідкладне реагування на 
неї..  
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про відмову у реєстрації заяви 
про вчинений злочин черговою частиною 
райвідділу. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
райвідділу для перевірки роботи чергової 
частини з питань дотримання визначеного 
порядку реєстрації звернень громадян. 
    3. Повідомити про факт відмови у 
прийнятті заяви про вчинений злочин за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незаконної відмови у 
реєстрації заяви про вчинений злочин та 
вимагати суворого покарання винного. 
    5. Звернутись з відповідною скаргою в 
орган прокуратури з метою притягнення 
винного працівника чергової частини до 
відповідальності за службову недбалість.  
    6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  
      При цьомуслід пам’ятати, що 
перебування у підрозділі міліції у 
нетверезому стані небажане, оскільки 
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такий стан  міліцією може бути розцінений 
як адміністративне правопорушення - 
перебування у громадському місці у 
п’яному вигляді, який ображає людську 
гідність і громадську мораль.  

8.     До оперативного чергового звернувся 
громадянин, який повідомив про 
спричинення йому тілесних ушкоджень 
сусідом. Оглянувши тілесні ушкодження та 
розпитавши про обставини їх отримання, 
черговий відмовився реєструвати звернення, 
мотивуючи своє рішення тим, що  синці 
вірогідно будуть кваліфікуватися, як легкі 
тілесні  ушкодження, що були отримані  під 
час побутової сварки, а тому заявникові 
необхідно звертатись із заявою 
безпосередньо до суду. 
 
 

  Порушено: 
   - пункт 3.7. «Інструкції про порядок приймання, реєстрації та 
розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв 
і повідомлень про злочини, що скоєні або готуються”, 
затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 №400,  
відповідно до кого заяви та повідомлення про злочини, 
розслідування яких не входить до компетенції міліції, 
реєструються в ОВС за місцем звернення заявника та протягом 
трьох діб, разом із зібраними матеріалами пересилається за 
належністю, про що робиться відповідний запис у журналі 
реєстрації заяв про злочини.  
 
     Одночасно, пункт 4.5.3. цієї ж Інструкції передбачає 
направлення таких матеріалів до суду на його вимогу разом з 
матеріалами перевірки, до яких мають входити: пояснення від 
учасників події, медичні довідки про наявність тілесних 
ушкоджень, виписки з медичних документів лікувальної установи, 
яка надавала медичну допомогу тощо.  

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання  оперативного 
чергового чергової частини та 
запропонувати йому  дотримуватись 
встановленого порядку реєстрації звернень 
громадян. 
   2. Звернутись безпосередньо до 
керівника підрозділу міліції з вимогою 
забезпечити прийняття і реєстрацію 
звернення. У випадку відсутності 
керівника, зателефонувати оперативному 
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про факт відмови у реєстрації 
звернення в черговій частині райвідділу. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
райвідділу для надання вказівки про 
реєстрацію звернення. 
      3. Повідомити про факт порушення 
визначеного порядку реєстрації звернень 
громадян за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного 
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області і місцевого 
прокурора надіслати скарги з приводу 
порушення визначеного порядку прийому 
звернень громадян у черговій частині 
райвідділу та  вимагати притягнути 
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оперативного чергового до 
відповідальності. 
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  
 
     Як варіант забезпечення  реєстрації 
заяви, можливо повідомити про отримання 
тілесних ушкоджень за телефоном «102» 
та дома чекати приїзду оперативної групи. 

9.     Громадянин звернувся у чергову частину з 
проханням видати йому направлення на 
судово - медичне обстеження з метою 
встановлення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень, заподіяних невідомою особою. 
Оперативний черговий відмовив у 
задоволенні прохання, пояснивши що 
направлення до бюро судово-медичної 
експертизи видає слідчий.  

    Порушено: 
    - пункт 5.3.14 Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-
2009 р., відповідно до якого  оперативний черговий  має право 
скеровувати на медичний огляд осіб,   які звер нулися до  ОВС із  
заяво ю  пр о   нанесення  їм  тілесних    ушко джень на пр едмет 
установлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень. 

   1.. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я) і звання  
оперативного чергового чергової частини 
та запропонувати йому  дотримуватись 
вимог відомчого наказу і видати 
направлення до бюро судово-медичної 
експертизи.  
   2. Звернутись безпосередньо до 
керівника підрозділу міліції з вимогою 
зобов’язати оперативного чергового 
видати направлення на медичний огляд. 
. У випадку відсутності керівника, 
зателефонувати оперативному 
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про факт відмови у видачі 
направлення до бюро судово-медичної 
експертизи. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
підрозділу . 
      3. Повідомити про факт відмови у 
видачі направлення на медичний огляд за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
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міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу відмови у направленні на 
медичний огляд до бюро судово-медичної 
експертизи.  
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  

10.     До чергової частини райвідділу міліції за 
консультацією звернувся громадянин, на що 
йому оперативний черговий запропонував 
зачекати, оскільки він зайнятий 
оформленням службових документів, а інші 
працівники чергової частини відлучились 
 

  Порушено: 
   - пункти 4.29., 4.30. Інструкції, затвердженої наказом МВС  
№181-2009 р., відповідно до яких  працівники добового наряду 
чергової частини повинні постійно знаходитись у приміщенні 
чергової частини. 
      Залишати приміщення чергової частини на одного 
працівника добового наряду категорично забороняється. 
 

. 1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання  оперативного 
чергового та запропонувати йому 
забезпечити виконання вимог нормативних 
документів МВС щодо діяльності чергової 
частини. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про неналежну організацію 
роботи чергової частини територіального 
райвідділу міліції.    
     Одночасно вимагати проінформувати 
про незадовільне виконання своїх 
обов’язків нарядом чергової частини 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини. 
      3. Повідомити про факт неналежної 
організації роботи чергової частини   
підрозділу міліції за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (МВС України, 
обласного УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незадовільної організації 
роботи чергової частини райвідділу міліції 
     5. Повідомити про цей факт 
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правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

11.   З райвідділу міліції вийшов громадянин з 
очевидними слідами нанесення тілесних 
ушкоджень (кров на обличчі), який пояснив, 
що був допроваджений до райвідділу 
нарядом патрульної служби за скоєння 
дрібного правопорушення і після того, як 
почав обурюватись і висловлювати свою 
незгоду з приводу доставляння, працівники 
міліції його побили. 
    В свою чергу оперативний черговий 
повідомив, що йому нічого не відомо про 
обставини нанесення громадянину тілесних 
ушкоджень. 

   Порушено: 
   - пункт 1.4.5. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-2009 
р., відповідно до якого  забезпечення конституційних прав і 
свобод осіб, допроваджених до  підр о зділу міліції,  є  одним з 
основних завдань чергової частини. 

   1. Викликати до будівлі райвідділу 
міліції бригаду «швидкої допомоги» і 
зафіксувати наявність та ступінь важкості 
нанесених громадянину тілесних 
ушкоджень. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про факт побиття громадянина 
у райвідділі міліції та неналежне 
виконання своїх обов’язків працівниками 
чергової частини     
     Одночасно вимагати викликати на місце 
події відповідального від керівництва 
підрозділу ОВС для невідкладного 
реагування на факт нанесення тілесних 
ушкоджень у райвідділі міліції. 
     3. Повідомити про факт  побиття 
громадянина у міліції та неналежне 
виконання нарядом чергової частини своїх 
обов’язків за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного  
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу побиття громадянина у 
райвідділі міліції та  незадовільної 
організації роботи чергової частини. 
     5. Звернутись із заявою про побиття 
допровадженого у райвідділі міліції до 
органу прокуратури, вимагаючи 
порушення кримінальної справи.  
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
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12.     Оперативний черговий відмовляється 
повідомити матері дані щодо того, чи 
перебуває у райвідділі міліції її син, раніше 
допроваджений до підрозділу за скоєння 
дрібного хуліганства,  мотивуючи тим, що 
таки дані йо му не відо мі і він не 
зобов’язаний це робити.  
 
 

     Порушено: 
     - пункти 1.4.5.-1.4.7. Інструкції, затвердженої наказом МВС  
№181-2009 р., відповідно до яких організація роботи з 
допровадженими, забезпечення їх конституційних прав  і свобод, 
є одним із основних завдань чергової частини, співробітниками 
якої забезпечується поміщення (звільнення) допроваджених 
громадян у кімнати для затриманих та допроваджених (КЗД), 
нагляд за їх поведінкою, контролюється встановлений порядок 
тримання й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, 
поміщення їх до ізоляторів тимчасового утримування (ІТТ ); 
     - пункт 6.6.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-
2009 р., відповідно до якого  черговий зобов’язаний зареєструвати 
факт доставляння громадянина в книзі обліку осіб, які доставлені 
до чергової частини; 
       - пункт 6.7.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-
2009 р., відповідно до якого про  місцеперебування  особи,  
затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, 
черговий зобов’язаний негайно повідомити її родичів; 
    - статтю 29 Конституції України, відповідно до якої затриманій 
людині гарантується негайне повідомлення родичів про його 
місцезнаходження; 
      - статтю 5 Закону України  «Про міліцію», відповідно до якої 
міліція негайно, але  не  пізніш, як через дві години після 
затримання або  арешту  (взяття під варту) особи, повідомляє   про   
її місцеперебування  родичів  та у випадку усної або письмової 
вимоги затриманого - захисника,  а також адміністрацію  за  місцем  
роботи  чи навчання; 
    - статтю 261 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення, відповідно до якої про місце перебування особи, 
затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, 
негайно повідомляються її родичі, а на її прохання - також 
власник відповідного підприємства, установи, організації. 
 
 
 
 
 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  і звання 
оперативного чергового та запропонувати 
повідомити матері відомі йому дані про 
можливе місце перебування сина. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про неналежне реагування на 
звернення громадян з боку оперативного 
чергового територіального райвідділу 
міліції.     
     Одночасно вимагати проінформувати 
про незадовільне виконання своїх 
обов’язків оперативним черговим 
відповідального від керівництва ОВС і 
зажадати його особистого прибуття до 
чергової частини. 
       За участю відповідального 
переглянути записи в книзі обліку 
допроваджених та журналі реєстрації 
відвідувачів і при відсутності запису про 
розшукуваного, написати заяву про 
зникнення особи. Вказану заяву 
оперативний черговий повинен 
зареєструвати у встановленому порядку та 
видати талон-повідомлення про прийняття 
її до розгляду. 
     3. Повідомити про факт  неналежного 
виконання оперативним черговим своїх 
обов’язків за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного 
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незадовільної організації 
роботи чергової частини підрозділу міліції 
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     5. При встановленні факту, що 
допроваджений таки перебував у 
підрозділі міліції написати скаргу до 
органу прокуратури.  
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

13.     До чергової частини допроваджений 
водій,  який управляв транспортним засобом  
у стані сп’яніння. Складання  на нього 
протоколу про адміністративне порушення 
оперативний черговий доручив дільничному 
інспектору міліції. 

   Порушено: 
   - пункт 6.8.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-2009 
р., відповідно до якого при  розгляді обставин щодо особи,  яка 
підозрюється в управлінні  транспортним  засобом  у  стані  
сп'яніння,  черговий зобов'язаний  викликати  працівника  
Державтоінспекції  і передати йому затриману особу для 
оформлення у встановленому  порядку  протоколу про  
адміністративне  правопорушення.   
       За  відсутності  працівника Державтоінспекції черговому 
необхідно: 
     а) скерувати допровадженого  на  медичне обстеження для 
проведення огляду з  метою  виявлення  стану  алкогольного,  
наркотичного  чи іншого   сп'яніння ; 
    б) при встановленні  факту  сп'яніння провести розгляд обставин; 
    в) пересвідчитись, що особистість допровадженого встановлена; 
  г) зареєструвати доставляння правопорушника в книзі обліку осіб, 
які доставлені до чергової частини; 
   д) забезпечити збереження транспортного засобу й вантажу,  що  
в ньому знаходиться; 
  є) викликати представника   автотранспортного   підприємства   з 
дорученням   на   отримання   транспортного   засобу   й  вантажу.  
 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання оперативного 
чергового та співробітника міліції, який 
складає адміністративний протокол. 
    2. Попередити працівників міліції про 
те, що складання протоколу про 
адміністративне правопорушення не 
уповноваженою на це посадовою особою 
тягне за собою закриття  адміністративної 
справи. 
     3. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу допущеного порушення 
при складанні адміністративного 
протоколу. 
     4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

14.     Співробітники патрульної служи міліції  
доставили до чергової частини громадянина 
з країни кавказького регіону для 
встановлення законності його перебування в 
Україні і проведення перевірки щодо 
можливої причетності до скоєння злочинів. 
    Допроваджений протягом 4 годин 
перебував у кімнаті для затриманих і 
допроваджених, оскільки працівники 
чергової частини були зайняті 

    Порушено: 
     - пункти 6.6.1.,  6.6.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС  
№181-2009, відповідно до яких оперативний черговий зобов’язаний 
негайно (не більше 3 годин з моменту доставляння) розглянути 
обставини затримання доставленої особи.  Співбесіда із 
доставленим повинна проводиться в окремій кімнаті, яка своїм 
обладнанням не пригнічує честь та гідність допровадженого. 
      Оперативний черговий зобов’язаний одразу перевірити 
законність затримання особи і її доставляння до підрозділу 
міліції. 

    Слід зазначити, що за таких умов 
перебування допровадженого у кімнаті для 
затриманих і допроваджених  можливо 
розглядати як порушення 
конституційного права на свободу . 
      У такому випадку необхідно 
      1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
оперативного чергового. 
      2. Зателефонувати оперативному  
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координуванням роботи оперативних груп та 
нарядів міліції. 
     У подальшому черговий перевірив у 
допровадженого документи, опитав його у 
присутності співробітників патрульної 
служби та повідомив, що претензій до нього 
не має. 

      У випадку необґрунтованого доставляння особи, негайно 
звільнити допровадженого й запропонувати працівнику міліції, 
винному у необґрунтованому доставлянні, вибачитися, після 
цього роз’яснити працівнику міліції, який допустив необґрунтоване 
доставляння, неправомірність його дій. Про необґрунтоване 
доставляння доповісти начальникові підрозділу міліції письмовим 
рапортом; 
        У даній ситуації доставляння громадянина було вочевидь 
необґрунтованим, оскільки відповідно до пункту 2 статті 11 
Закону України «Про міліцію», співробітники міліції мають право 
перевіряти у громадян документи лише за наявності підозри щодо 
вчинення ними правопорушень.. 
      Підозрою у вчиненні правопорушення (злочину) можуть 
вважатись обставини, за яких у подальшому передбачається 
складання адміністративного протоколу  або протоколу про 
затримання особи за підозрою у вчиненні злочину  у відповідності 
до статей 106, 115 КПК України 
 
    Стаття 260 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення передбачає, що громадяни можуть доставлятись 
до підрозділів міліції для припинення правопорушення або для 
оформлення адміністративного протоколу у випадку неможливості 
його складення на місці вчинення правопорушення. 
       .  

черговому обласного управління МВС та 
повідомити про необґрунтоване 
затримання і безпідставне довготривале 
утримання громадянина у підрозділі 
міліції. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини. 
    У присутності відповідального 
запропонувати оперативному черговому та 
працівникам патрульної служби принести 
доставленому офіційні вибачення.; 
     3. Повідомити про факт неналежної 
роботи чергової частини за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (МВС, 
обласного УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу на безпідставне затримання 
громадянина нарядом патрульної служби 
та незадовільну організацію роботи 
чергової частини. 
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
    Слід пам’ятати, що відповідно до статті 
13 Закону України «Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями 
органів дізнання , попереднього 
слідства, прокуратури, суду» у випадку 
незаконного затримання   є підстави 
звернутись з відповідною заявою до суду 
про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди. 
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     У випадку, коли необґрунтовано 
довготривале  перебування у підрозділі 
міліції спричинило тяжкі наслідки 
(хворобу, техногенну аварію тощо) 
необхідно звернутись до органів 
прокуратури із заявою про притягнення 
винних працівників міліції до кримінальної 
відповідальності за перевищення влади або 
службових повноважень. 

15.      За розпивання спиртних напоїв у 
громадському місці до райвідділу міліції 
допроваджений громадянин, який протягом 
5 годин очікує прийняття щодо нього 
відповідного рішення .  
      Працівники чергової частини 
оформленням протоколу про 
адміністративне порушення тривалий час не 
займались, пояснивши затриманому, що 
протягом  робочого часу до райвідділу 
доставлялось багато інших осіб, які скоїли 
більш серйозні правопорушення. 

     Порушено: 
      - статтю  263 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої, загальний  термін 
адміністративного затримання не повинен перевищувати трьох 
годин. 
    Виключення становлять наступні правопорушення:  
    - дрібне хуліганство; 
    - злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 
співробітника міліції,  працівника прикордонної служби, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, військовослужбовця чи їх образа; 
     - публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи 
посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних  
Силах України; 
    -  незаконне перетинання державного кордону; 
    - порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій; 
   - виявлення неповаги до суду; 
   - торгівля з рук у невстановлених місцях; 
   - порушення іноземцями та особами без громадянства правил 
перебування в Україні. 
      У вказаних випадках особу може бути затримано до розгляду 
справи суддею або начальником ОВС, якщо розгляд віднесений до 
його компетенції. 
        - пункти 1.4.5.-1.4.7. Інструкції, затвердженої наказом МВС  
№181-2009 р., відповідно до яких організація роботи з 
допровадженими, забезпечення їх конституційних прав  і свобод, 
є одним із основних завдань чергової частини, співробітниками якої 
забезпечується поміщення (звільнення) допроваджених громадян у 
кімнати для затриманих та допроваджених  

      1. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про невиправдано 
довготривале перебування допровадженого 
у райвідділ міліції.     
     Одночасно вимагати  проінформувати 
про незадовільне виконання своїх 
обов’язків працівниками чергової частини 
райвідділу відповідального від керівництва 
ОВС і зажадати його особистого прибуття 
до чергової частини для надання вказівки 
про припинення порушення. 
     2. Повідомити про невиправдано 
довготривале утримання допровадженого у 
підрозділі міліції і неналежне виконання 
оперативним черговим своїх обов’язків за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» ( 
МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     3. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незадовільної організації 
роботи чергової частини підрозділу міліції 
     4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
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     - пункт 6.6.8. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-
2009 р., відповідно до якого  розгляд   обставин   щодо  особи,  яка  
допроваджена до підрозділу міліції за скоєння адміністративного 
правопорушення, проводиться негайно. У випадку, коли в 
чер го вій   частині   пер ебувають   декілька   о сіб,    які  вчинили 
адміністративні правопорушення,  і розпочати розгляд обставин 
що до  затр иманих    о дночасно    немо жливо ,    він  пр о во диться  у  
порядку черговості доставляння. У першу чергу розглядаються 
обставини щодо осіб,  які  не  підлягають  адміністративному 
затриманню  

 
 
 

16.     Особистий огляд жінки, доставленої до 
підрозділу у міліції у вечірній час, проведено 
у присутності понятих - працівників міліції 
чоловічої статі, які входили до складу 
добового наряду. На зауваження про 
необхідність залучення понятих з числа 
цивільних осіб, міліціонери пояснили, що 
таких у вечірній час  знайти важко. 

     Необхідно зазначити, що адміністративне законодавство України 
не визначає поняття «понятий», хоча статтею 264 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення їх залучення визнається 
обов’язковим при особистому огляді правопорушника та огляді 
його речей.  
     Водночас  слід враховувати, що міліція є органом дізнання 
(стаття 101 Кримінально-процесуального кодексу України), а слідчі 
підрозділи ОВС є органами досудового слідства (стаття 102 
Кримінально-процесуального кодексу України). 
       Вказане дає підстави стверджувати, що діями працівників 
чергової частини порушено: 
      - статтю 127 Кримінально-процесуального кодексу України, 
відповідно до якої у якості понятих мають запрошуватись особи, не 
зацікавлені у справі. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі 
підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів 
дізнання і досудового слідства; 
     - пункт 6.7.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-
2009 р., статтю 264 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до яких особистий огляд  має  
проводитися  особою  однієї  статі   із затриманим і в присутності 
двох понятих тієї ж статі; 
     - пункт 1.4.5. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-
2009 р., відповідно до якого організація роботи з допровадженими, 
забезпечення їх конституційних прав  і свобод, є одним із основних 
завдань чергової частини 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання оперативного 
чергового та працівників міліції 
     2. Повідомити працівників міліції, що 
порушення визначеного порядку 
проведення огляду призведе до того, що 
вилучені у правопорушниці речі будуть 
визнані у судовому засіданні такими, що 
добуті з порушенням норм Закону. 
     3. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про порушення у порядку 
проведення особистого огляду жінки. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
зазначене порушення відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
для  проведення відповідного службового 
розслідування. 
     4. Повідомити про порушення порядку 
проведення особистого огляду затриманої 
жінки  за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (обласного УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу порушення 
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співробітниками міліції встановленого 
законодавством порядку проведення 
особистого огляду жінки 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

17.      Після складання на допровадженого 
адміністративного протоколу про 
затримання, оперативний черговий наказав 
громадянину підписати протокол та відвів 
його для утримування до кімнати для 
затриманих і допроваджених не вручивши 
жодного документа.  
 

   Порушено: 
    - пункт 7.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-2009 
р., відповідно до якого оперативний черговий зобов’язаний видати 
затриманому Пам'ятку для затриманих осіб.  

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я) і звання 
оперативного чергового. 
     2. Запропонувати оперативному 
черговому оголосити затриманому його 
права та вручити Пам’ятку для 
затриманих. 
      3. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про порушення  встановленого 
порядку ознайомлення затриманого з його 
правами. 
      4. Повідомити про порушення прав 
затриманого за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу порушення 
співробітниками міліції встановленого 
порядку ознайомлення затриманого з його 
правами. 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

18.       До чергової частини за скоєння 
адміністративного правопорушення 
допроваджений громадянин. Після 
складення на нього протоколу про 
адміністративне правопорушення, 
співробітники міліції провели 

   Порушено: 
    - пункт 11 статті 11 Закону України «Про міліцію», пункт 
5.3.12. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-2009 р., 
відповідно до яких,  оперативний черговий має право проводити 
фотографування та дактилоскопування лише обмеженої категорії 
осіб, а саме: 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я) і звання працівників 
міліції, які проводили дактилоскопування 
     2. З посиланням на Закон України «Про 
міліцію» запропонувати оперативному 
черговому віддати розпорядження про 
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дактилоскопування та сфотографували 
допровадженого.  

   а) затриманих за підозрою у вчиненні злочину; 
   б) взятих під варту; 
   в) таких, що звинувачуються у вчиненні злочину; 
   г) підданих адміністративному арешту. 
    Проведення дактилоскопування осіб без постійного місця 
проживання визнано не конституційним рішенням Конституційного 
суду  №17-рп/2010 від 29 червня 2010 року . 
    Таким чином, доставляння особи у міліцію та складання на нього 
протоколу про адміністративне правопорушення не дає 
співробітникам міліції права фотографувати затриманого і 
отримувати його відбитки пальців; 
     - статтю 32 Конституції України, відповідно до якої не 
допускається збирання, зберігання, використання конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків визначених 
законом; 
   - пункт 1.4.5. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-2009 
р., відповідно до якого організація роботи з допровадженими, 
забезпечення їх конституційних прав  і свобод, є одним із 
основних завдань чергової частини.  
 

припинення таких незаконних дій. 
      3. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про незаконне проведення 
дактилоскопування допровадженого 
    Одночасно вимагати проінформувати 
про незаконне проведення 
дактилоскопування відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття для надання вказівки 
про припинення порушення. 
      4. Повідомити про факт проведення 
незаконного дактилоскопування 
затриманого за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного 
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незаконного проведення 
дактилоскопування з вимогою вилучити з 
баз міліцейського обліку і знищити 
отриману протиправним способом 
дактилоскопічну картку. 
    6.  У письмовій формі звернутись до 
прокуратури  з скаргою на незаконне 
проведення дактилоскопування та 
вимогою вилучити і знищити отриману 
незаконним шляхом дактилоскопічну 
картку та притягнути винних працівників 
міліції до відповідальності.  
     7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
      8. У випадку відмови органу 
внутрішніх справ вилучити з масивів  та 
знищити отриману незаконним шляхом 
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дактилоскопічну картку, оскаржити 
незаконні дії працівників міліції у 
судовому порядку. 

19.   До райвідділу міліції був допроваджений 
непритомний громадянин, який перебуває у 
тяжкому стані сп’яніння і не здатний 
самостійно пересуватись. Співробітники 
чергової частини одразу помістили 
допровадженого до кімнати для затриманих і 
допроваджених (КЗД) 

   Порушено: 
   - пункт 6.6.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-2009 
р., відповідно до якого   затриманню не підлягають  особи, які 
знаходяться   в непритомному стані та такі, що перебувають  у  
тяжкому стані сп'яніння внаслідок вживання  алкоголю,  
наркотичних  засобів  або інших   одурманюючих   речовин і  
втратили   здатність  самостійно пересуватись.   
    - пункт 7.3. Інструкції, затвердженої наказом МВС  №181-2009 
р., відповідно до якого забороняється поміщення до КЗД осіб, 
стосовно яких не складено протокол про затримання.    

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання оперативного 
чергового. 
   2. Запропонувати оперативному 
черговому віддати розпорядження про  
звільнення затриманого та викликати 
бригаду швидкої допомоги. 
    3. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про незаконне поміщення 
затриманого до КЗД. 
    Одночасно вимагати проінформувати 
про незаконне  поміщення допровадженого 
до КЗД відповідального від керівництва 
ОВС і зажадати його особистого прибуття 
на місце події для надання вказівки про 
припинення порушення. 
      4. Повідомити про факт протиправного 
поміщення допровадженого до КЗД за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(обласного УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незаконного поміщення 
допровадженого до КЗД. 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

20.      Допроваджений за дрібне хуліганство 
неповнолітній поміщений до кімнати для 
затриманих і допроваджених (КЗД), в якій 
утримуються дорослі особи. 

   Порушено: 
   - пункт 7.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-2009 
р., відповідно до якого при  розміщенні допроваджених в КЗД 
оперативний черговий повинен дотримуватися вимог щодо 

1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання оперативного 
чергового. 
     2. Запропонувати оперативному 
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    Оперативний черговий пояснив такий 
факт відсутністю при черговій частині 
вільних КЗД. 

окремого тримання неповнолітніх від дорослих. 
      Крім цього утримуються окремо: 
    - чоловіки від жінок; 
    - особи,  які     вперше     притягуються     до      кримінально ї 
відповідальності,  від осіб,  які  раніше притягувалися  до  
кримінальної відповідальності; 
    - особи, які відбували покарання в місцях позбавлення волі,  від 
осіб, які не перебували в зазначених місцях; 
  -   особи, обвинувачені або підозрювані  у  вчиненні  тяжких  та 
особливо тяжких злочинів, від інших осіб; 
   -  особи, обвинувачені  або  підозрювані  у  вчиненні  злочинів 
проти основ національної безпеки України, від інших осіб; 
  -   особи, які раніше  працювали  в  правоохоронних  органах,  від 
інших осіб; 
  -   іноземці і особи без громадянства від інших осіб; 
  -   особи, підозрювані  або  обвинувачені  у  вчиненні злочинів, 
відповідальність за  які  передбачена  статтями  173-177 КК України 
від інших осіб; 
   -  обвинувачені або підозрювані в одній і тій же справі. 
 

черговому віддати розпорядження про  
забезпечення вимог нормативних 
документів МВС щодо окремого тримання 
неповнолітніх у КЗД. 
      3. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про незаконне поміщення 
неповнолітнього до КЗД разом з 
дорослими особами. 
    Одночасно вимагати проінформувати 
про порушення відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття на місце події для 
надання вказівки про забезпечення 
окремого тримання неповнолітнього у 
КЗД. 
      4. Повідомити про факт протиправного 
утримання неповнолітнього у КЗД разом з 
дорослими за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного 
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу незаконного поміщення 
неповнолітнього до КЗД разом з 
дорослими. 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

21.     Затриманий тривалий час перебуває у 
кімнаті для затриманих і допроваджених 
(КЗД).  Після його скарги на голод, 
оперативний черговий запропонував 
затриманому надати гроші для купівлі їжі у 
магазині або очікувати передачі   пр о дуктів 
харчування від родичів. 

    Порушено: 
   - пункт 6.7.3. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-2009 
р., відповідно до якого особи, які утримуються у КЗД більше 3 
годин,  забезпечуються гарячим харчуванням (сніданок - з 07.00 
до 08.00,  обід - з  13.00 до  14.00,  вечеря  -  з  19.00  до  20.00)   
 

      Відмову у наданні затриманому їжі за 
певних обставин можливо розцінювати 
як катування голодом. 
     1. З посиланням на відомчі нормативні 
акти МВС запропонувати оперативному 
черговому забезпечити належне 
харчування затриманого. . 
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       2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про незабезпечення належного 
харчування утримуваного у КЗД 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття для надання вказівки 
про припинення порушення. 
      3. Повідомити про факт незабезпечення 
належного харчування утримуваного у 
КЗД  за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (МВС України, обласного УМВС, 
інспекції з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу  неналежного харчування 
осіб, які утримуються в КЗД. 
    5.  У письмовій формі звернутись до 
органу прокуратури  з скаргою на 
незабезпечення належного харчування 
утримуваного у КЗД та вимогою 
притягнути винних працівників міліції до 
відповідальності.  
      6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 

22.     Громадянин, який утримувався у кімнаті 
для затриманих і допроваджених (КЗД), 
повідомив про незадовільні умови свого 
тримання – відсутність ліжка, санвузлу, 
вентиляції, належного освітлення, 
недостатню площу кімнати (менше 4 
квадратних метри корисної площі на одну 
особу без урахування площі, призначеної для 
умивальника і унітаза) 

   Порушено: 
   - пункти 7.1.1., 7.1.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС 
№181-2009 р., відповідно до яких передбачається створення 
зазначених умов для тримання громадян у КЗД. 

    1 .  У письмо вій формі звер нутись до 
органу прокуратури зі скаргою на факт 
поміщення громадянина до кімнати для 
затриманих і допроваджених з 
нелюдськими умовами тримання.     
   Вимагати притягнення до 
відповідальності винних посадових осіб та 
припинення діяльності кімнати для 
затриманих і допроваджених до створення 
у ній належних і встановлених наказом 
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МВС України умов для тримання 
громадян. 

23.     Особа, затримана за підозрою у вчиненні 
злочину ( в порядку статті 106 або 115 
Кримінально-процесуального кодексу 
України), утримується у кімнаті для 
затриманих і допроваджених протягом двох 
діб. Співробітники міліції пояснюють 
вказаний факт відсутністю місць у камерах 
ізолятору тимчасового утримування (ІТТ) 
або відсутністю палива для спецавтомобіля, 
яким можливо доставляння затриманого до 
ізолятору. 

     Порушено: 
     - пункт 5.3.10. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-
2009 р., відповідно до якого підозрюваних  у вчиненні злочину, на 
підставі протоколу затримання відповідно до статей 106, 115 КПК 
України, можна утримувати в КЗД не більше 3 годин із 
подальшим їх поміщенням до ІТТ.  
     У тих  ОВС,   де  відсутні ІТТ та ко ли час пер евезення цієї 
категорії осіб припадає на темну пору доби,  на термін до 24 годин.  
 
 

   1. Запропонувати оперативному 
черговому віддати розпорядження про  
організацію переведення затриманого до 
ІТТ. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про необґрунтовано 
довготривале утримання затриманого в 
умовах КЗД. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття на місце події для 
надання вказівки про припинення 
порушення. 
      3. Повідомити про факт порушення 
терміну тримання підозрюваного у 
вчиненні злочину в умовах КЗД за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(МВС України, обласного УМВС, інспекції 
з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу  порушення 
встановленого терміну тримання 
підозрюваного у КЗД. 
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання  

24. Громадянин, який перебуває у кімнаті для 
затриманих і допроваджених (КЗД),  
повідомив, що разом з ним утримується 
особа, хвора на туберкульоз. 
  Всі звернення до оперативного чергового з 
проханням про переведення до іншого 

   Порушено: 
   - пункт 7.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС №181-2009 
р., відповідно до якого утримування в одній камері хворих на 
інфекційні захворювання та  здорових осіб забороняється; 
    - пункти 1.4.5.-1.4.7. Інструкції, затвердженої наказом МВС  
№181-2009 р., відповідно до яких організація роботи з 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я) і звання  
оперативного чергового та запропонувати 
йому забезпечити роздільне тримання 
хворого та здорової людини. При цьому з 
КЗД повинен бути переведений саме 
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приміщення були проігноровані, оскільки 
вільні КЗД у райвідділі відсутні.  

допровадженими, забезпечення їх конституційних прав  і свобод, 
є одним із основних завдань чергової частини, співробітниками 
якої забезпечується поміщення (звільнення) допроваджених 
громадян у кімнати для затриманих та допроваджених (КЗД), 
нагляд за їх поведінкою, контролюється встановлений порядок 
тримання й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.  

здоровий громадянин, оскільки повітря у  
приміщенні можливо заражене 
туберкульозом. 
     Запропонувати оперативному 
черговому забезпечити негайне надання  
медичної допомоги профілактичного 
характеру особі, яка знаходилися в одній 
камері із хворим.   
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому обласного управління МВС і 
повідомити про протиправне утримування 
в КЗД хворого на туберкульоз спільно з 
іншим затриманим. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття на місце події для 
надання вказівки про припинення 
порушення. 
      3. Повідомити про факт порушення 
визначеного порядку тримання громадян у 
КЗД за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (МВС України, обласного УМВС, 
інспекції з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу протиправного тримання 
у КЗД хворого на туберкульоз спільно з 
іншим затриманим. Внести пропозицію 
щодо  проведення дезинфекції камери 
силами санепідемстанції. 
    5. Звернутись з скаргою в органи 
прокуратури з метою притягнення винних 
до відповідальності за перевищення 
службових повноважень  або службову 
недбалість. У скарзі доцільно вимагати 
проведення санітарно-епідеміологічного 
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обстеження КЗД та при  наявності підстав, 
призупинення її діяльності. 
    6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання . 

25.     Знаходячись у кімнаті для затриманих і 
допроваджених (КЗД) правопорушник 
протягом 20 хвилин намагався привернути 
увагу співробітників чергової частини щодо 
необхідності  його виводу до туалету. На 
прохання затриманого працівники міліції не 
реагували, у зв’язку з чим він почав стукати 
у двері. Обурений шумом працівник міліції 
відчинив двері КЗД та застосував до 
затриманого наручники. 

  Порушено: 
   - пункти 7.1., 7.6.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС 
№181-2009 р., відповідно до якого КЗД обладнуються санітарно-
гігієнічними приладами, у тому числі унітазами або клозетними 
чашами, а  у   разі   тимчасового    не функціонування    санвузла, 
забезпечується виведення  затриманого за потребою, але не 
рідше 1 разу на чотири години. 
     - статтю 14 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
спеціальний засіб наручники використовується лише у випадках: 
    1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, 
що створюють загрозу життю або здоров’ю;  
    2) для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку; 
    3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і 
транспортні засоби незалежно від їх належності, або їх звільнення у 
випадку захоплення; 
    4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове 
приміщення  осіб, які вчинили правопорушення, а також для 
конвоювання  і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, 
взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір 
працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони 
можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;  
    5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що 
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які 
паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;  
    6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, 
які виконують службові або громадські обов’язки для охорони 
громадського порядку і боротьбі зі злочинністю;  
   7) для звільнення заложників. 
 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) і звання  оперативного 
чергового і запропонувати йому вивести 
затриманого до туалету та зняти 
наручники.  
     2. Звернутись безпосередньо до 
керівника райвідділу міліції або 
начальника штабу з вимогою зобов’язати 
оперативного чергового зняти з 
затриманого наручники та дотримуватись 
встановленого порядку тримання 
затриманого у КЗД. 
    У випадку відсутності зазначених 
посадових осіб, зателефонувати 
оперативному  черговому обласного 
управління МВС і повідомити про 
порушення встановленого порядку 
тримання затриманого у КЗД та 
протиправне застосування до нього 
спецзасобу наручники. 
   Одночасно вимагати проінформувати про 
вказаний факт відповідального від 
керівництва ОВС і зажадати його 
особистого прибуття до чергової частини 
райвідділу для забезпечення дотримання 
прав затриманого. 
    3. Повідомити про порушення 
встановленого порядку тримання 
затриманого у КЗД та незаконне 
застосування до нього спецзасобу 
наручники за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного 
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
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стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу  порушення 
встановленого порядку утримування 
затриманого у КЗД та незаконного 
застосування до нього спецзасобу 
наручники. 
    5. При застосуванні спеціальних засобів, 
дії працівників міліції повинні бути 
адекватними до тієї ситуації, що виникла. 
     У даному випадку застосування 
наручників явно неправомірне і може 
кваліфікуватись, як перевищення 
працівником міліції службових 
повноважень, а тому  необхідно скерувати 
відповідну скаргу до органу прокуратури. 
    Необхідно пам’ятати, що медичне 
обстеження на наявність тілесних 
ушкоджень, завданих наручниками, 
бажано провести одразу після виникнення 
такої можливості у найближчій медичній 
установі. На питання медиків щодо причин 
наявності ушкоджень і обставин їх 
отримання відповіді повинні бути 
правдивими. Не слід погоджуватись на 
запис в медичному журналі про отримання 
тілесних ушкоджень при нез’ясованих 
обставинах. 
      Заяву до прокуратури слід надати у 
день, коли для цього  виникли підстави.    
За неможливості її подати особисто, заяву 
можна скерувати поштою з повідомленням 
про її отримання адресатом. 
        6. Повідомити про порушення 
встановленого порядку тримання 
затриманого у КЗД та незаконне 
застосування до нього спецзасобу 
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наручники правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та інтернет - видання  
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А Л Г О Р И Т М 
проведення моніторингу дотримання прав людини дільничними інспекторами міліції 

 
№ Напрямок 

моніторингу 
 

Критерії оцінки 
Нормативно-правове 

обґрунтування 
Методи  

отримання 
інформації 

1. Зовнішній вигляд 
дільничного 
інспектора міліції 

 
Дільничний інспектор несе службу в установленій формі одягу, з табельною 
зброєю, засобами зв’язку та спецзасобами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        При виконанні службових обов'язків та у повсякденному житті 
дільничний інспектор міліції повинен з гордістю носити формений одяг 
працівника органів внутрішніх справ, стежити за охайністю свого 
зовнішнього вигляду, дотримуватись правил субординації. 
 
 
 
Дільничний інспектор міліції у службових та позаслужбових стосунках з 
людьми, в особистій поведінці повинен бути зразком зовнішньої охайності і 
внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування і зокрема мовної. 

 
 

Пункти 19.3. Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
Міністерства внутрішніх 
справ України (затверджене 
наказом МВС України від 
11.11.2010 № 550, який 
зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 
06.12.2010 за № 1219/18514) 

 
 

Кодекс честі працівника 
органів внутрішніх справ 
України, затверджено 
наказом МВС України від  
11.01.1996 № 18 

 

Етичний кодекс працівника 
органів внутрішніх справ, 
схвалений колегією МВС 
України  
від 05.10.2000 №7км/8 

 

 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
контролюючих 
служб ОВС. 
 

2. Особиста поведінка 
та  
культура 
спілкування з  
громадянами 

       Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення. 
       При зверненні до громадянина дільничний інспектор міліції зобов’язаний: 

- назвати своє прізвище; 
- звання; 
- пред’явити на його вимогу службове посвідчення. 
        У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт. 

Частина ІІ статті 5 Закону 
України  «Про міліцію» 
від 20.12.1990 р. №565 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
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Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 

людини, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого. 
 

       У своїй діяльності працівники служби дільничних інспекторів міліції 
керуються Конституцією України, законами України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, Загальною декларацією прав людини, 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та цим 
Положенням.  
        Діяльність служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС 
здійснюється відповідно до принципів законності, гуманізму, поваги до 
особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, 
громадськими організаціями й населенням, незалежності від діяльності 
політичних партій та інших громадських об’єднань.  
 

При виконанні службових обов'язків та у повсякденному житті 
дільничний інспектор міліції  повинен:  
         - уважно та без упередження ставитись до громадян незалежно від їх 
соціального стану, освітнього рівня, расової чи релігійної приналежності, 
громадянства, політичних та інших переконань, віку, статі; при застосуванні 
сили керуватися гуманістичними принципами, пам'ятати про цінність 
людського життя. 
 
      
        Дільничний інспектор міліції, як співробітник органів внутрішніх справ, 
у службових та позаслужбових стосунках з людьми, в особистій поведінці 
повинен бути зразком чесності, чемності, тактовності, зовнішньої охайності і 
внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування і зокрема мовної. 

     Працівники органів внутрішніх справ зобов’язуються: 
       - при виконанні своїх службових обов’язків ставитися до громадян 
справедливо, уважно, доброзичливо, неупереджено, з почуттям поваги до 
людської гідності, не допускаючи при цьому жодних проявів дискримінації 
на ґрунті статі, раси, віку, мови, походження, освіти, матеріального стану, 
політичних та інших переконань.  
       - не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей, 
поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, 
совісті, самовираження, збереження здоров’я, мирного зібрання, володіння 
майном тощо. 
      - повсякчас бути готовим до надання людям допомоги і захисту в межах 
службових повноважень та виходячи із загальнолюдських морально-етичних 

 
Стаття 32 Конституції 
України 
 
 
Пункти 1.3, 1.4 Положення 
про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 
 
 
 
 
 
Кодекс честі працівника 
органів внутрішніх справ 
України, затверджено 
наказом МВС України від  
11.01.1996 № 18 

 

 

Етичний кодекс працівника 
органів внутрішніх справ, 
схвалений колегією МВС 
України  
від 05.10.2000 №7км/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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позицій. При цьому суттєво важливим є врахування особливостей та потреб 
різних груп населення. 
 

         У своїй діяльності працівники служби дільничних інспекторів міліції 
керуються Конституцією України, законами України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, Загальною декларацією прав людини, 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 
          Діяльність служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС 
здійснюється відповідно до принципів законності, гуманізму, поваги до 
особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, 
громадськими організаціями й населенням, незалежності від діяльності 
політичних партій та інших громадських об’єднань.  

           

 
 
 
Пункти 1.3, 1.4 Положення 
про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 

3. Організація роботи з 
громадянами 

Для роботи і прийому громадян дільничні інспектори міліції 
забезпечуються службовими приміщеннями, персональними комп’ютерами з 
доступом до інформаційних баз даних, які ведуться в органах внутрішніх 
справ, іншою оргтехнікою та засобами зв’язку, у сільській місцевості – 
додатково транспортними засобами. 

         Вимоги до приміщення дільничного пункту міліції 
       - бути ізольованим від житлових приміщень; 

       - мати двері з надійними замками: зовнішні – дощаті, товщиною не менше 
40 мм, оббиті ззовні листовим металом або суцільнометалеві. 

        - на віконних прорізах мати металеві ґрати. 
        - мати охоронну сигналізацію, за можливості з виводом на пульт 
централізованої охорони або автономну сигналізацію типу “Сирена” на 
зовнішньому боці будинку. 
       - відповідати вимогам пожежної безпеки і санітарно-гігієнічним нормам. 

            Оснащення дільничного пункту міліції 
         Дільничний пункт міліції на видному для населення місці повинен мати 
світлове табло з написом “Дільничний пункт міліції”, а також вивіску про дні 
і години прийому громадян з телефонами дільничних інспекторів міліції та 
чергової частини міськрайорганів внутрішніх справ. 
         Розміри вивіски становлять 500 х 350мм, виготовляється з цільного 
листа пластмаси товщиною 3 мм, символи розміщенні шляхом клеєння. 
          У коридорі (холі) приміщення дільничного пункту міліції 
розташовуються стенди наочної агітації, на яких розміщуються:  

- Конституція України; 
- Закон України “Про міліцію”; 
- закони, укази і розпорядження Президента України, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, у 

Пункти 19.1-19.3. додаток 
10 до Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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тому числі органів місцевого самоврядування, прийняті з питань забезпечення 
правопорядку; 

- витяг із Закону України “Про звернення громадян”; 
- буклети-пам’ятки населенню з правової тематики; 
 - інша необхідна інформація. 
Приміщення дільничного пункту міліції оснащуються меблями, 

інвентарем, оргтехнікою, засобами зв’язку і спеціальною бібліотечкою 
юридичної і педагогічної літератури.  

У приміщенні повинні бути вогнегасник, телефон, копіювальна техніка, 
посуд для питної води, аптечка з медикаментами і перев’язувальними 
засобами, мило і рушник, шафа для одягу. 
          На одне робоче місце дільничного інспектора міліції  повинно бути 2 
стільця для відвідувачів. 
         У приміщенні необхідно вивісити настінний план адміністративної 
дільниці. 
          Для зберігання службової документації, дільничному інспектору 
надається індивідуальна металева шафа (сейф), яка встановлюється у 
службовому приміщенні на дільниці.  
  
         Дільничний інспектор несе службу в установленій формі одягу, з 
табельною зброєю, засобами зв’язку та спецзасобами. Після закінчення 
несення служби зброя і боєприпаси негайно здаються черговому по 
міськрайоргану. До вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів не 
повинні мати доступу інші особи.  

 
 

-     Для працівників міліції  встановлюється  41-годинний  робочий 
тиждень. У необхідних випадках  особи  рядового  і  начальницького складу 
несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні 
та святкові дні. 

-  
-     Режим роботи дільничного інспектора міліції визначається залежно від 

стану оперативної обстановки на дільниці       
-      Протягом усього робочого дня дільничний інспектор зобов’язаний у 

встановленому начальником міськрайоргану внутрішніх справ або 
начальником міліції громадської безпеки порядку підтримувати зв’язок з 
черговим по міськрайоргану внутрішніх справ і своїм безпосереднім 
керівником.  

-      Установлюються приймальні дні населення на кожній дільниці у 
вівторок з 09.00 до 11.00, четвер – з 18.00 до 21.00, суботу – одним із 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 22 Закону України  
«Про міліцію» 
від 20.12.1990 р. № 565 
 
 
 
 
Пункти 10.8-10.10, 11.2 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України   
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дільничних інспекторів міліції адміністративної зони з 10.00 до 13.00 у 
службовому приміщенні старшого дільничного інспектора.  

-      Дільничний інспектор міліції, який обслуговує два і більше сільських 
населених пункти, здійснює прийом громадян у визначені дні відповідно до 
графіка, затвердженого начальником міськрайоргану внутрішніх справ. 
         Приклад: якщо дільничний інспектор міліції обслуговує чотири 
населених пункти, прийом громадян може здійснюватися за таким графіком: 
        - перший, третій вівторок місяця з 09.00 до 11.00 – у першому 
населеному пункті; 
       - другий, четвертий вівторок місяця з 09.00 до 11.00 – у другому 
населеному пункті; 
        - перший, третій четвер місяця з 18.00 до 21.00 – у третьому населеному 
пункті; 
         - другий, четвертий четвер місяця з 18.00 до 21.00 – у четвертому 
населеному пункті. 
        У сільській місцевості прийом громадян проводиться разом з 
представниками сільських (селищних) рад (за їх згодою), що дає можливість 
вирішувати порушені у зверненнях громадян питання відповідно до 
компетенції органів внутрішніх справ.  
 
         Усі звернення під час особистого прийому громадян заносяться 
дільничним інспектором міліції до журналу обліку особистого прийому 
громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції  
      Жур нал   звер нень   та  пр ийо му  гр о мадян  р еєстр ується  в  
секретаріаті   міськрайоргану    внутр ішніх     спр ав,     видається  
дільничному  інспекторові  міліції за його підписом і зберігається  
безпосередньо в нього. 
         Журнал  зберігається в металевій шафі (сейфі) у службовому  
приміщенні дільничного інспектора міліції. 
          Записи в журналі ведуться чітко й акуратно.  При отриманні  
заяви (повідомлення) громадян про вчинений злочин, іншої нетаємної  
інформації,   яка   становить   оперативний   інтерес,  дільничний  
інспектор міліції заносить її до журналу. 
        У  р азі закінчення строку дії журналу,  його пошкодження і  
неможливості подальшого ведення оформляється новий журнал.           
       По р ядок    ведення   жур налу    пер евір яється   начальником  
міськрайоргану  та  його   заступником   -   начальником   міліції громадської 
безпеки не рідше одного разу на півріччя,  начальником  
відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції - щокварталу. Про  
результати перевірок журналу в ньому робиться відповідний запис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 10.11., додаток 3 до 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України 
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          Результати роботи дільничного інспектора оцінюються за рівнем довіри 
населення, яке проживає на адміністративній дільниці, до його службової 
діяльності.  
       Одним з основних завдань працівників служби дільничних інспекторів 
міліції є робота з населенням та громадськими формуваннями на 
адміністративній дільниці з метою забезпечення охорони громадського 
порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю.  
         До основних функції працівників служби дільничних інспекторів міліції 
відноситься забезпечення прав і свобод людини, її безпеки та захист від 
протиправних   посягань,   надання   у   межах   своїх   повноважень   правової, 
соціальної допомоги та інших послуг населенню, а також формування 
позитивної громадської думки щодо стану правопорядку та діяльності 
дільничних інспекторів міліції, підвищення довіри населення до міліції. 
        Дільничний інспектор міліції  повинен: 
         - надавати допомогу громадянам, службовим особам, підприємствам, 
установам, організаціям, громадським організаціям у здійсненні їх законної 
діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку 
правопорушників; 
        - надавати правову, першу медичну та іншу допомогу громадянам, які 
постраждали від протиправних дій, у результаті нещасних випадків, особам, 
які перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя або 
здоров’я стані; 
         - проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед населення з 
метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, правової 
культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ; 
         - рекомендувати особам, яким заподіяно тілесні ушкодження, звернутися 
до органів судово-медичної експертизи для проходження медичного 
обстеження для визначення ступеня тяжкості цих ушкоджень; 
       - виступати перед населенням та в трудових колективах зі звітами про 
стан правопорядку на закріпленій території.  
      - проводити серед населення адміністративної дільниці роз’яснювальну 
роботу про способи захисту і самооборони від злочинних посягань. 
 
         Дільничний інспектор міліції здійснює поквартирний та подвірний обхід 
помешкань громадян відповідно до методики проведення поквартирного 
(подвірного) обходу з обов’язковим врученням візитних карток і пам’яток з 
профілактики злочинів.  

     

 
Пункти 2., 3., 9.3., 15.6 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 10.12. Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
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Дільничний інспектор міліції, разом з патрульними нарядами, членами 
громадських формувань з охорони громадського порядку, здійснює обхід 
дільниці, перевірку під’їздів будинків, горищ та підвальних приміщень з 
метою виявлення осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, 
припинення злочинів та інших правопорушень.  

        
 
                   

Пункт 15.15. Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 

 
 
4. 

 
 
Організація роботи 
зі зверненнями 
громадян  
 

       Робота дільничного інспектора міліції зі зверненнями громадян – 
діяльність щодо розгляду письмових (усних) звернень (заяв, клопотань, скарг, 
пропозицій, зауважень) громадян, що спрямована на захист їх прав, свобод і 
законних інтересів. Результати роботи дільничного інспектора оцінюються за 
своєчасним, якісним та повним розглядом звернень громадян 
       Усі звернення під час особистого прийому громадян заносяться 
дільничним інспектором міліції до журналу обліку особистого прийому 
громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції і 
реєструються відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” 
та наказу МВС від 14.04.2004  № 400 “Про порядок приймання, реєстрації та 
розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень 
про злочини, що скоєні або готуються”, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 06.05.2004 за № 571/9170. 
        Дільничний інспектор міліції незалежно від місцезнаходження і часу, в 
р азі звер нення  до  нього   гр о мадян  або  службових  осіб з заявою чи 
повідомленням про злочин,  що вчинений або  готується  
зобов'язаний  вжити  заходів до його припинення,  надання допомоги  
о со бам,   які її по требують,   встано влення і затр имання  о сіб,   які  
вчинили  злочин,  охорони  місця  події  і  повідомити  про  це  в  
найближчий підрозділ міліції. 

  
        Одержавши під час роботи на дільниці заяву чи повідомлення про 
злочин, що вчинений або готується, дільничний інспектор міліції 
зобов’язаний негайно доповісти про це в чергову частину міськрайоргану 
внутрішніх справ і ужити заходів для запобіганнязлочину та його 
припиненню, затриманню злочинців, наданню допомоги потерпілим, охороні 
місця події 
 
        Заяви  і  повідомлення  про  злочини,  що  надійшли до дільничного 
інспектора міліції у письмовій формі,  реєструються  в  чергових частинах 
о р ганів внутр ішніх   справ  у жур налі  реєстр ації  заяв  і по відо млень пр о  
злочини,  що скоєні або готуються ( далі – ЖРЗПЗ) відр азу   після   їх 

Пункт 18.1 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України          
 
Пункт 10.11. Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України  
 
 
 
 
Стаття 10 Закону України 
«Про міліцію» від 20.12.1990 
р. №565 
 
 
 
 
 
Пункт 14.3. Положення про 
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інспекторів міліції в системі 
МВС України  
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спостереження; 
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громадян; 
 
- бесіди з 
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міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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надходження. При  реєстрації   на  лицьовому  боці заяви (повідомлення) 
проставляється спеціальний штамп реєстрації, в якому вказано назву органу 
внутрішніх справ,  дату реєстрації та порядковий  номер  реєстраційного  
запису  і прізвище оперативного чергового. 
  
 
 
 
 
 
 
 
        Якщо заява і повідомлення про злочин отримані дільничним інспектором 
міліції при особистому зверненні заявника, останньому оформляється і 
видається талон-повідомлення.  
         Талон  складається  з  двох  частин:  талон-корінець  і талон-
повідомлення. Обидві   частини   талона   мають  однаковий  
реєстраційний номер. У талоні-корінці вказуються дані про заявника, 
короткий зміст заяви,  реєстраційний номер за ЖРЗПЗ (повідомляється 
заявнику додатково після проведення реєстрації заяви у ЖРЗПЗ),  посада, 
звання, прізвище та підпис  особи,  яка  прийняла  заяву,  дата  її прийняття,  
підпис заявника про отримання талона-повідомлення, дата та час реєстрації 
заяви. Про отримання заяви про вчинення злочину дільничний інспектор 
міліції негайно доповідає черговому по міськрайоргану міліції. 
       У талоні-повідомленні вказуються  відомості  про  особу,  яка  
прийняла  заяву,  реєстраційний номер за ЖРЗПЗ найменування органу  
внутрішніх справ, адреса і службовий телефон, дата прийняття заяви  
та   підпис,   ініціали  і  прізвище  дільничного інспектора міліції.  
       Заявник розписується за  отримання  талона-повідомлення  
на   талоні-корінці,   проставляє   дату  і  час  його  отримання.  
        Талони   повинні   бути   зброшуровані   в   журнал   і пронумеровані. 
Журнал  талонів реєструється в  режимно-секретному  підрозділі і  
зберігається  в черговій   частині   органу   внутрішніх   справ. 
         Дільничним інспекторам міліції талони  видаються  оперативним  
черговим  під підпис. Після отримання оперативним  черговим чергової 
частини від дільничного інспектора міліції  талонів-корінців  разом  із заявою  
про злочин для реєстрації в ЖРЗПЗ, зазначені талони-корінці підшиваються в 
окрему папку, про що робиться відповідна відмітка у журналі талонів. 
  
        

внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про 
злочини, що скоєні або 
готуються” (затверджена 
наказом МВС України від 
14.04.2004 №400, який 
зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 
06.05.2004 за № 571/9170.) 
 
 
 
Пункти 3.9-3.13.  
Інструкції, затвердженої 
наказом МВС України  
№400-2004 р. 
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  Пр их о вуваними   від   о бліку   вважаються    заяви (повідомлення) про 
злочини, якщо відомості про  них  на  час  виявлення не занесені до ЖРЗПЗ 
або  ЖРІЗ,  а самі заяви  та  по відо млення  не  о тр имали  відпо відного 
реєстраційного номери і заявнику не вручено талона-повідомлення.  
 
       Згідно заяв і повідомленнями про злочини,  що є  приводом для  
порушення  кримінальної  справи,  згідно з вимогами КПК України не  
пізніше 3-денного строку приймається одне із таких рішень:  про порушення 
кримінальної справи;  про відмову в порушенні кримінальної справи; про  
передання заяви чи повідомлення за належністю,  про що письмово  
повідомляється заявник. 
     Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до  
порушення справи, така перевірка здійснюється в строк не більше 10  
днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи  посадових  
осіб або витребування необхідних документів. 

 
     Після р еєстр ації   заяви   чи   повідо млення   про   вчинення 
насильства  в  сім'ї  або  реальну  його загрозу, працівники служби  
дільничних інспекторів міліції протягом  3  днів  інформують про це 
управління або відділ  у   справах   сім'ї   та   молоді   відповідної   місцевої 
держадміністрації. 
        Рішення згідно заяв і повідомленнями про вчинення насильства в сім'ї  
або  реальну його загрозу приймається протягом трьох днів,  а у випадку 
потреби перевірки викладених фактів та з'ясування  додаткових обставин - у 
строк не більше 7 календарних днів. 
 
         Стр о ки  р о згляду  заяв  і   по відо млень   пр о    зло чини,   
зареєстрованих   у   ЖРЗПЗ,   контролюються   чер го вим  по   о р гану   
внутрішніх справ.  Щодобово,  при здаванні чергування він доповідає 
рапортом про   нерозглянуті  в  строк  заяви  і  повідомлення  про  злочини 
начальнику органу внутрішніх справ або особі,  яка  його  
заміщає, для вжиття відповідних заходів.  
 
         Організація роботи за дотриманням встановленого порядку приймання,  
реєстрації  та  розгляду заяв і  повідомлень про злочини покладається на 
начальника органу внутрішніх справ,  а в разі відсутності  начальника  -  на 
особу,  яка його заміщає. Він несе відповідальність за дотримання законності 
при розгляді заяв і повідомлень про злочини.  
 
 

Пункт 3.17  Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України  №400-2004 р. 
 
 
Пункт 4.2 Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України  №400-2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 3.1., 4.2. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України  №400-2004 р.  
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.3. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України  №400-2004 р.  
 
 
 
 
Пункт 5.1. Інструкції, 
затвердженої наказом МВС 
України  №400-2004 р.  
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5. Рівень 
обізнаності та 
службової 
підготовки 
 

         Старший дільничний інспектор міліції повинен мати вищу юридичну 
або іншу вищу освіту кваліфікаційного рівня “спеціаліст” чи “бакалавр” та 
стаж роботи на посаді дільничного інспектора не менше трьох років, а 
дільничний інспектор міліції – юридичну або іншу спеціальну освіту 
кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст”, необхідний рівень знань, 
достатній для виконання своїх функціональних обов’язків, і прийняти 
Присягу працівника органів внутрішніх справ України.  
        При призначенні кандидата на посаду дільничного інспектора міліції, 
який буде обслуговувати територію з компактним проживанням етнічних 
меншин, доцільно враховувати його приналежність до цих меншин. 
        Працівник, уперше прийнятий до органів внутрішніх справ на посаду 
дільничного інспектора, допускається до самостійної роботи на дільниці 
після початкової підготовки, а призначений на цю посаду після закінчення 
навчального закладу МВС чи з іншого підрозділу, якщо він раніше не 
працював на такій посаді, – після проходження відповідних курсів та 
тримісячного стажування на закріпленій дільниці під керівництвом 
досвідченого дільничного інспектора. 

 
       Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та 
аналізувати оперативну обстановку на адміністративній дільниці.  
 
      Дільничний інспектор міліції повинен знати:  
       - територію адміністративної дільниці, її особливості, систему доріг, 
розташування й режим роботи підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності, баз, складів, інших місць збереження товарно-матеріальних 
цінностей, а також об’єктів дозвільної системи, аптеки, інші місця 
збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок їх 
охорони, місця стоянок транспортних засобів, а в сільській місцевості – усі 
населені пункти, фермерські господарства, лісові масиви, заготівельні та 
переробні організації, можливі місця незаконного вирощування посівів 
снотворного маку чи конопель, місця зберігання і переробки врожаю цих 
культур, які містять наркотичні речовини;  
       - населення адміністративної дільниці, характер його зайнятості, етнічний 
склад, місцеві звичаї, традиції та культуру; 
        - кількість скоєних на адміністративній дільниці злочинів, обставини, які 
призводять до їх скоєння, осіб, поведінка яких контролюється працівниками 
органів внутрішніх справ, прикмети осіб, що підозрюються у скоєні злочинів, 
осіб, що скоїли злочини, викрадених речей та транспортних засобів, які 
перебувають у розшуку;  
      - законодавство, що регламентує діяльність служби дільничних 

Пункти 7.2, 7.4 Положення 
про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 9.1, 9.2, 9,3, 10.7 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

інспекторів міліції, питання організації охорони громадського порядку та 
громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, а також керуватися ними у 
повсякденній діяльності;  
     - місця концентрації осіб, схильних до скоєння адміністративних 
правопорушень та злочинів;  
     - сили та засоби, які залучаються до охорони громадського порядку, 
попередження й розкриття злочинів та адміністративних правопорушень;  
      - порядок огляду місця події, виявлення, закріплення та вилучення слідів 
злочину та інших речових доказів, дії дільничного інспектора міліції на місці 
вчинення злочину, а також оформлення процесуальних документів, які 
складаються за дорученням слідчого.  

 
       Кожний дільничний інспектор міліції веде Паспорт дільниці, у якому 
зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, 
демографічні та інші особливості дільниці, дані про стан злочинності, 
організацію охорони громадського порядку, а також інша інформація, 
необхідна для виконання покладених на нього обов’язків.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Дотримання  
повноважень при 
виконанні посадових 
обов’язків 

         Права старшого дільничного (дільничного) інспектора міліції 
        - вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 
порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 
повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 
допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 
зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством України заходи 
примусу;  
       - перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 
документи, що засвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для 
з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за 
виконанням яких покладено на міліцію;  
        - виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на 
підставі та в порядку, встановленому законодавством України, виносити їм 
офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; 
       - викликати громадян і службових осіб за справами і матеріалами, які 
перебувають у його провадженні або в провадженні слідчого (за його 
дорученням). У випадках і в порядку, що передбачені Кримінально-
процесуальним кодексом України і Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, здійснювати привід громадян і посадових осіб, які без 
поважних причин ухиляються від явки за викликом; 
      - викликати осіб, які систематично вчиняють порушення громадського 

Пункт 8 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
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порядку та інші правопорушення, для винесення їм офіційного застереження 
про неприпустимість протиправної поведінки;  
       - доставляти до міськрайоргану і затримувати осіб, які вчинили 
адміністративне правопорушення, якщо вичерпані інші заходи впливу;  
        - відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 Закону України “Про 
міліцію” затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях 
військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або 
адміністративного правопорушення, до передачі їх військовослужбовцям 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового 
командування;  
       - складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати 
адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні 
правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення; 
        - проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, 
застосовувати інші передбачені законодавством заходи забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення;  

    -    входити безперешкодно в будь-який час доби: 
       а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому 
числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших 
надзвичайних обставинах; 
      б) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під 
адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених 
судом обмежень. 
       Забороняється входити на територію і в приміщення посольств, 
консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних 
громадян, які користуються дипломатичним імунітетом.  
       - затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ відповідно до 
Закону України “Про міліцію” осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, 
обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, 
засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на 
строки і в порядку, передбачені законом, щодо яких як запобіжний захід 
обрано взяття під варту, - на строк, встановлений судом, але не більше десяти 
діб; 
       - використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 
підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 
засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 
призначення), для проїзду до місця події чи стихійного лиха, доставляння до 
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лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, 
переслідування правопорушників та доставляння їх до органів внутрішніх 
справ.; 
       - уживати до осіб, які вчинили насильство в сім’ї, заходів, передбачених 
статтею 6 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї; 
       - у невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно користуватися 
засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам, організаціям, а 
засобами зв’язку, що належать громадянам, – за їхньою згодою;  
       - застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та 
вогнепальну зброю в порядку, установленому Законом України “Про 
міліцію”; 
- підписувати і надсилати запити: 
        а) до інформаційних центрів – щодо громадян, які є учасниками 
кримінального процесу, а також осіб, які перебувають на профілактичному 
обліку, з метою перевірки на наявність у них судимості; 
        б) за місцем роботи правопорушників  – про видачу на них 
характеристик, довідок та інших документів, необхідних для перевірки заяв 
громадян, виконання запитів підприємств, установ і організацій, проведення 
профілактичної роботи; 
       в) закладів охорони здоров’я  – про перебування громадян на медичному 
або профілактичному обліку, хворих на хронічний алкоголізм чи наркоманію, 
їх ставлення до лікування. 
- скеровувати до органів державної влади та місцевого самоврядування, 
громадським організаціям, трудовим колективам і громадськості за 
місцем проживання особи пропозиції щодо: 

а) усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень; 
б) ужиття заходів з метою попередження насильства в сім’ї, надання 

соціальної допомоги сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах; 
в) призупинення (припинення) діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку, які неналежним чином виконують свої 
обов’язки. 

 
7. Дотримання 

законності при 
проведенні 
затримання             
і доставляння осіб 

         Дільничний інспектор міліції має право застосовувати передбачені 
законодавством України заходи примусу до громадян, які не виконують його 
вимоги припинити вчинення правопорушень та дій, що перешкоджають 
здійсненню повноважень міліції. 
         

 
        Дільничний інспектор міліції вправі провести адміністративне  
затримання : 

Пункт 8.1 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України,  
 
 
Стаття 260 Кодексу 
України про адміністративні 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
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        - з метою припинення адміністративного правопорушення, коли 
вичерпані інші заходи впливу; 
       - для встановлення особи правопорушника; 
        - з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення у 
випадку неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, 
якщо складання протоколу є обов’язковим; 
       - для забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та 
виконання постанов по справах про адміністративне правопорушення.  

 
        Адміністративне затримання проводиться дільничним інспектором 
міліції при вчиненні громадянами дрібного хуліганства, порушення порядку 
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, 
при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори законному 
розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування 
з охорони громадського порядку і державного кордону, а також 
військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог 
працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного 
доступу до інформації в автоматизованих системах, порушення правил про 
валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних 
речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної 
спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних 
напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п’яному вигляді, 
що ображає людську гідність і громадську мораль, у випадках коли є підстави 
вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил 
дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та 
інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, 
при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в 
Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших 
випадках прямо передбачених законами України.   
 
      Відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 Закону України “Про 
міліцію” дільничний інспектор міліції має  право затримувати і тримати у 
спеціально відведених для цього приміщеннях військовослужбовців, які вчинили 
діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного 
правопорушення, до передачі їх військовослужбовцям Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України або військового командування.  

 
          Про адміністративне затримання складається протокол в якому 
зазначається:  
- дата і місце його складання;  

правопорушення , 
пункт 8.6 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України,  
 
 
 
 
Стаття 262 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення , 
пункт 8.6 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 8.7 - 8.8 Положення 
про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України  
 
 
 
Стаття 261 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення  

- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури, 
медичних установ 
та контролюючих 
служб ОВС. 
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- посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; 
-  відомості про особу затриманого;  
- час і мотиви затримання;  
- протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманим; 
- у випадку відмовлення затриманого від підписання  протоколу в ньому 

робиться запис про це; 
- про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного 

правопорушення, негайно повідомляються її родичі; 
- на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган.  
 

        Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення може тривати не більше як 3 години, крім випадків прямо 
визначених законами України. 
 
 
        Адміністративне затримання, особистий огляд речей і вилучення речей та 
документів…може бути оскаржене заінтересованою особою у вищестоящий 
орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який 
застосував ці заходи, прокуророві або до суду. 

  
Дільничний інспектор міліції має право затримувати і доставляти до 

органів внутрішніх справ осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, 
обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, 
які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на стр о ки і в 
порядку, передбачені законом, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття 
під варту, - на строк, встановлений судом, але не більше десяти діб. 
         

   При затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, працівник міліції 
має право затримувати їх при наявності таких підстав: 

- цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його 
вчинення; 

- коли очевидці, в тому числі й потерпілі прямо вкажуть на дану особу, що 
саме вона вчинила злочин; 

- коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому будуть виявлені явні 
сліди злочину; 

- за наявністю інших неперевірених даних, що дають підставу підозрювати 
особу у вчиненні злочину, вона може бути затримана нарядом міліції лише 
утому випадку, якщо намагається втекти, або виявити непокору законній 
вимозі працівників міліції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 262 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення  
 
 
Стаття 267 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення  
 
 
Пункт 8.10 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 
 
 
Стаття 106 Кримінально-
процесуального кодексу 
України, 
пункт  5 стаття 11 Закону 
України «Про міліцію» 
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       При затриманні особи, яка скоїла правопорушення, дільничний 
інспектор міліції має право: 
- здійснити перевірку документів, які посвідчують особу; 
- провести поверховий огляд; 
- у випадку наявності у затриманої особи мобільного телефону виписати 

номер ІМЕІ телефону; 
- за телефоном або каналом радіозв’язку передати анкетні дані особи, 

номер ІМЕІ телефону, державний номер автомобіля, їх агрегати до 
чергової частини, для перевірки черговим по міськрайоргану за наявними 
інтегрованими базами даних. 

 
 Ніхто не може бути заарештований або триматись під вартою інакше як 

за мотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку 
встановлених законом. 

 
     

Особам при затриманні або арешті : 
       - повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту, 
роз’яснюється право оскаржувати їх у суді; 
       - надаються усно роз’яснення ч.1 ст. 63 Конституції України, права 
відмовитись від надання будь-яких пояснень або с свідчень до прибуття 
захисника та одночасно в друкованому вигляді - роз’яснення статей 
28,29,55,56,59,62,63 Конституції України та прав осіб затриманих або 
заарештованих, встановлених законами, у тому числі права здійснювати 
захист своїх прав особисто або за допомогою захисника з моменту 
затримання, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень 
до прибуття захисника. 

 
       Завідомо незаконне затримання громадян тягне за собою кримінальну 
відповідальність працівників міліції згідно чинного законодавства України.  

       

 
Розділ  6 «Порядку 
організації роботи органів 
внутрішніх справ 
щодо забезпечення  
охорони громадського 
порядку», затвердженого 
наказом МВС України від 
30.09.2008 р. № 505 
 
 
 
Стаття 29 Конституції 
України 
 
 
 
Стаття 5 Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 

 
Застосування заходів 
фізичного впливу, 
спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї 

         Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції має право 
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну 
зброю в порядку, установленому Законом України “Про міліцію”. 
 
 
          Дільничний інспектор міліції має право застосовувати заходи фізичного 
впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю. Застосуванню сили, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження 

Пункт 8.14 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
МВС України 
 
Стаття 12 Закону України 
«Про міліцію», 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
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про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження 
фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо 
виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників 
міліції.  
           
        Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.   
         У випадку неможливості уникнути сили вона, не повинна перевищувати 
міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має 
зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю 
правопорушників та інших громадян. Перевищення повноважень у 
застосуванні сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою 
відповідальність встановлену законом. 
       Забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив 
для забезпечення проведення контролюючими органами планових та 
позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому числі 
шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування. 
 
        Дільничний інспектор міліції має право застосовувати заходи 
фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення 
правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка 
здійснюється із застосуванням сили, щодо працівників міліції або інших осіб, 
якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання 
покладених на міліцію обов’язків.  
 
            
         Працівники міліції, в тому числі і дільничні інспектора міліції, мають 
право застосовувати наручники, гумові  кийки, засоби зв’язування, 
сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для 
відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, 
бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також 
використовувати службових собак у таких випадках: 
       - для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю; 
      - для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського 
порядку; 
       - для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 

 
 
 
 
 
Статті 12-15  Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 13  Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 14  Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури, 
медичних установ 
та контролюючих 
служб ОВС. 
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засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення в разі захоплення; 
      - для затримання і доставки в міліцію або в інше службове приміщення 
осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, 
затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 
чинять опір працівникам міліції або якщо  є підстави вважати, що вони 
можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 
        - для припинення масового захоплення землі та інших дій, що                      
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують 
роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на 
громадський спокій, життя і здоров’я людей; 
       - для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які                   
виконують службові або громадські обов’язки для охорони громадського 
порядку і боротьбі зі злочинністю; 
      - для звільнення заручників. 
 
          Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його 
застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру 
правопорушення і особи правопорушника 
       Обмеження у застосуванні спеціальних засобів: 
         - сльозоточиві речовини і вибухові пристрої не застосовуються у 
приміщеннях і виробництвах, пов’язаних з виготовленням продукції із 
вибухових і легкозаймистих речовин у дитячих та лікувальних закладах; 
       - «Черемуха – 1», «Черемуха – 4», «Черемуха – 12», «Сирень – 3», 
«Облако», застосовуються тільки на відкритій місцевості; 
       - забороняється завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї, 
ключичній ділянці, животу, статевих органах; 
       - застосування газових пістолетів і балончиків здійснюється згідно з 
Інструкцією «Про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування 
газових пістолетів і балончиків» виходячи із тактико-технічних даних 
спеціального засобу; 
 

       Дільничний інспектор міліції, як крайній захід, має право застосовувати  
вогнепальну зброю у таких випадках: 
     1) для захисту громадян від нападу, що загрожує  їх  життю  і здоров'ю, а 
також звільнення заложників; 
     2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів  його сім'ї, якщо  
їхньому життю  або  здоров'ю  загрожує  небезпека; 
     3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти,  конвої,  житлові приміщення  
громадян,  приміщення    державних    і    громадських підприємств, установ і 
о р ганізацій,  а також звільнення їх   у   р азі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р. 2-3 Постанови Ради 
Міністрів УРСР від 27.02.91  
№ 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15  Закону України 
«Про міліцію»  
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захоплення; 
     4) для затримання особи, яку  застали  при  вчиненні  тяжкого  
злочину і яка намагається втекти; 
     5)  для  затр имання  о со би,   яка  чинить    збр о йний    о пір ,  
намагається втекти з-під  вар ти,   а  тако ж  о збр о єно ї  о со би,   яка  
погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю  
і здоров'ю працівника міліції; 
     6) для зупинки транспортного засобу шляхом його  пошкодження,  
якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян  
або працівника міліції. 
 
         Дільничному інспектору міліції забороняється застосовувати 
вогнепальну зброю: 
      - при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати 
сторонні особи; 
      - проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції або 
збройної непокори; 
 
          Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 
руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи 
доторкнутись до зброї, дають працівникові право застосувати вогнепальну 
зброю.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статті 12, 15  Закону 
України «Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15-1  Закону України 
«Про міліцію»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Порядок здійснення 
адміністративного 
нагляду за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі 

Особи,  щодо яких встановлюється адміністративний нагляд 
Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:  
б)  засуджених  до  позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі  

злочини  або  засуджених два і більше разів до позбавлення волі за  
умисні  злочини,  якщо  під  час відбування покарання їх поведінка  
свідчила,  що  вони  вперто не бажають стати на шлях виправлення і  
залишаються  небезпечними для суспільства;  

в)  засуджених  до  позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі  
злочини  або  засуджених два і більше разів до позбавлення волі за  
умисні   злочини,   якщо   вони  після  відбування  покарання  або  
умовно-дострокового    звільнення    від   відбування   покарання,  
незважаючи на попередження органів внутрішніх справ,  систематично  
порушують  громадський  порядок  і права інших громадян,  вчиняють  
інші  правопорушення;   

г)  засуджених  до  позбавлення  волі  за  один  із злочинів,  

Стаття 3 Закону України 
«Про адміністративний 
нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі», 
Пункт 1.4. Інструкції  про 
організацію здійснення 
адміністративного нагляду за 
особами, звільненими з місць  
позбавлення волі 
(затверджена наказом МВС 
України, Державного 
департаменту України з 
питань виконання покарань 
від 04.11. 2003 № 1303/203 та 

- моніторинг ЗМІ; 
 
 - особисте 
спостереження; 
 
   - опитування  осіб, 
які перебувають під 
адміністративним 
наглядом, та їх 
родичів; 
 
   - бесіди з 
працівниками 
міліції. 
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пов'язаних з незаконним обігом наркотичних  засобів,  психотропних  
речовин  і прекурсорів.  

 
 
 
Адміністративний нагляд встановлюється у судовому засіданні 

одноосібно суддею судового органу за місцем знаходження установи виконання 
покарань за поданням начальника цієї установи (пункти б, г) або за місцем 
проживання особи  за поданням начальника органу внутрішніх справ (пункт в). 

У  поданні  мають  бути  визначені  обмеження,  які  пропонує  
встановити начальник установи  виконання  покарань чи начальник органу 
внутрішніх справ щодо поведінки піднаглядного,  та обґрунтування доцільності  
таких заходів.    

У судове засідання  викликається  особа,  щодо  якої  внесено  
подання  про  встановлення  адміністративного  нагляду,   а  за  її  
клопотанням - і захисник,  а також представник  органу,  начальник  
якого вніс подання. 
        Після розгляду  справи суддя оголошує  постанову  про встановлення 
адміністративного нагляду та обмежень,   які   встановлюються   щодо  
поведінки  піднаглядного. 

Постанова  судді  може бути оскаржена в установленому законом  
порядку.   

Постанова судді   надсилається   для   виконання   начальнику  
підрозділу внутрішніх  справ за місцем  проживання  особи,  щодо  якої  
встановлено  нагляд,  а  у випадках, передбачених пунктами "б" і "г" начальнику  
установи виконання покарань. Адміністрація  установи  виконання  покарань  
постанову судді надсилає   для  виконання  органу  внутрішніх  справ  за  
вибраним піднаглядним  місцем  проживання в день його звільнення. 

 
Порядок здійснення адміністративного нагляду 
Адміністративний нагляд  здійснюється  міліцією.  Осіб,  щодо  

яких    встано влено    адміністр ативний  нагляд,   бер уть  на  о блік,   
фотографують, а у випадку необхідності у них беруть відбитки пальців.  
Працівники міліції зобов'язані систематично контролювати поведінку  
цих осіб,  запобігати порушенням ними громадського порядку та прав  
інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають  
адміністративного нагляду.  

 
Дільничні інспектори міліції: 
- здійснюють контроль за прибуттям і реєстрацією піднаглядних та осіб, 

зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 15 січня 
2004 р. за № 46/8645) 
  
 
Стаття 5 Закону України 
«Про адміністративний 
нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 7 Закону України 
«Про адміністративний 
нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі» 
 
 
 
 
Пункт 3.1  Інструкції 
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які підпадають під дію Закону України "Про адміністративний нагляд за 
особами, звільненими з місць позбавлення волі".  

- беруть на профілактичний облік піднаглядних та ведуть справи 
адміністративного нагляду. 

- оформляють за наявності підстав матеріали про встановлення 
адміністративного нагляду за особами, які підпадають під дію Закону. 

- контролюють дотримання піднаглядними правил адміністративного 
нагляду. 

- залучають до здійснення адміністративного нагляду позаштатних 
дільничних інспекторів міліції, громадських помічників і формування з охорони 
громадського порядку. 

- взаємодіють з оперуповноваженими карного розшуку, патрульно-
постовими нарядами міліції та іншими підрозділами. 

 
Обов'язки піднаглядних 
Осо би,  що до    яких    встано влено   адміністративний   нагляд,  

зобов'язані  вести  законопослушний  спосіб  життя,  не порушувати  
громадський порядок і додержувати таких правил: 

а) прибути у визначений установою виконання покарань термін в  
обране ними місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх  
справ;   

б) з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і  давати  
усні  та  письмові  пояснення  з  питань,  пов'язаних з виконанням  
правил адміністративного нагляду; 

в) по відо мляти    пр ацівників    міліції,     які   здійснюють  
адміністративний нагляд,  про зміну місця роботи чи проживання,  а  
також про виїзд за межі району (міста) у службових справах; 

г) в р азі від'їзду в осо бистих  справах  з  до зво лу  міліції  в  
інший   населений   пункт   та   перебування   там   більше   доби  
зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.  

Заборонено встановлювати обмеження, які не зазначені у постанові 
судді про встановлення адміністративного нагляду. 

 
Обмеження дій піднаглядних 
До осіб,  щодо яких встановлено адміністративний  нагляд,  за  

постановою  суду  можуть  бути  застосовані частково або у повному  
обсязі  такі обмеження:  

а) заборона  виходу  з  будинку  (квартири) у визначений час,  
який не може перевищувати восьми годин на добу; 

б) заборона перебування у визначених місцях району (міста); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 9 Закону України 
«Про адміністративний 
нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі» 
 
 
Пункт 2.2.14 Інструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 10 Закону України 
«Про адміністративний 
нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі» 
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в) забо ро на виїзду  чи  о бмеження  часу  виїзду  в  о со бистих  
справах за межі району (міста); 

г) реєстрація в міліції  від  одного  до  чотирьох  разів  на  
місяць. 

Під  час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням  
начальника   о ргану   внутр ішніх    спр ав   з   ур ах уванням   осо би  
піднаглядного,  його  способу  життя  і  поведінки  може змінювати  
(зменшувати або збільшувати)  обсяг  обмежень,  передбачених  цією  
статтею.   

 
Права працівників органів внутрішніх справ при здійсненні 

адміністративного нагляду 
 
При здійсненні адміністративного нагляду працівники міліції діють 

відповідно до Закону України "Про міліцію", Закону України "Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". 

 
Контроль за додержанням піднаглядним правил адміністративного 

нагляду і встановлених судом обмежень дій піднаглядного здійснюється 
дільничними інспекторами міліції у взаємодії з працівниками карного розшуку, 
інших служб і підрозділів із суворим дотриманням прав особи на повагу до її 
приватного та сімейного життя, недоторканості житла і таємниці 
листування. 

Будь-яке втручання у право особи може бути здійснене лише на 
підставі закону та у випадках обґрунтованої необхідності захисту 
національної та громадської безпеки або економічного добробуту країни. 

 
У випадку, якщо піднаглядному судом встановлені обмеження дій у 

вигляді реєстрації в міліції, то за письмовим рішенням начальника міськ-, 
райвідділу така реєстрація здійснюється працівником відділення (відділу) 
дільничних інспекторів міліції, дільничним інспектором міліції, працівником 
карного розшуку або черговим міськ-, райвідділу, про що здійснюється запис у 
реєстраційному листку. Час явок установлюється з таким розрахунком, щоб це 
не впливало на роботу і навчання піднаглядного. 

Якщо піднаглядний мешкає на значній відстані від міськ-, райвідділу, 
то йому з письмового дозволу начальника міськ-, райвідділу може 
встановлюватися явка для реєстрації в службове приміщення дільничного 
інспектора, про що здійснюється запис у реєстраційному листку. 

Під час реєстрації з піднаглядним проводиться бесіда профілактичного 
характеру, про що складається довідка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 5.1 Інструкції 
 
 
 
Пункт 5.4 Інструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 5.6, 5.7 Інструкції 
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10 Порядок здійснення 
контролю за 
діяльністю 
дільничних 
інспекторів міліції 
та відшкодування 
завданої ними 
шкоди 

         Контроль за діяльністю міліції, у тому числі служби дільничних 
інспекторів, здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ 
України і в межах своєї компетенції ради. Місцеві ради, здійснюючи контроль 
за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-
процесуальну та адміністративну діяльність. 
      Нагляд за додержанням законності у діяльності служби дільничних 
інспекторів міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому 
прокурори. 
         
 
 
 
       Управління дільничних інспекторів міліції Департаменту 
громадської безпеки МВС України здійснює інспектування, проведення 
контрольних перевірок, комплексні й інші виїзди у міськрайоргани 
внутрішніх справ для вивчення стану службової діяльності, дисципліни та 
законності, фактичного забезпечення виконання Законів України “Про 
міліцію”, “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про адміністративний 
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, “Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, а також 
надання їм методичної та практичної допомоги. 
          Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції УГБ ГУМВС, 
УМВС: 
       - забезпечують контроль за організацією роботи підрозділів дільничних 
інспекторів міліції в міськрайорганах внутрішніх справ і надають їм 
організаційну та методичну допомогу в організації профілактичної роботи, 
охороні громадського порядку, адміністративної діяльності, взаємодіють при 
вирішенні цих питань зі структурними підрозділами ГУМВС, УМВС, а також 
з органами державної влади й органами місцевого самоврядування; 
        - здійснюють інспектування, контрольні перевірки, комплексні й інші 
виїзди у міськрайоргани внутрішніх справ для вивчення стану діяльності 
підрозділів дільничних інспекторів міліції, дотримання особовим складом 
дисципліни та законності, фактичного забезпечення виконання Законів 
України “Про міліцію”, “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, 
“Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону”, а також надання працівникам служби методичної та практичної 
допомоги; 
       - за дорученням МВС у межах своєї компетенції організовують перевірки 
звернень громадян і службових осіб та вживають необхідних заходів щодо 

Статті 26,27 Закону України 
«Про міліцію», 
пункти  4.13, 4.9, 6.3 
наказу МВС України » від 
30.09.2008 р. № 505 «Про 
заходи щодо вдосконалення 
системи комплексного 
використання сил і засобів в 
охороні громадського 
порядку 
 
 
Пункти 4., 5., 6., Положення 
про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі 
Міністерства внутрішніх 
справ України, 
затвердженого наказом МВС 
України від 11.11.2010 № 
550, зареєстрованого в 
міністерстві 06.12.2010 за № 
1219/18514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури, 
медичних установ 
та контролюючих 
служб ОВС. 
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виконання вимог законодавства. 
       Начальники відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції 
міськрайорганів внутрішніх справ: 
       - систематично контролюють, аналізують і оцінюють результати 
діяльності дільничних інспекторів міліції, уживають заходів щодо усунення 
виявлених недоліків, а також вносять керівництву міськрайоргану пропозиції 
щодо вдосконалення діяльності служби, зміцнення взаємодії з іншими 
підрозділами органів внутрішніх справ, органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони 
громадського порядку;  
       - контролюють прийняття та своєчасний якісний і повний розгляд 
дільничними інспекторами міліції звернень громадян та службових осіб, які 
перебувають у них на виконанні;  
      - здійснюють контроль за несенням служби дільничними інспекторами 
міліції, їх помічниками;  
       - щомісяця перевіряють наявність та ведення дільничними інспекторами 
міліції службової документації, яка зберігається в їхньому службовому 
приміщенні, дотримання ними санітарного порядку й пожежної безпеки на 
робочому місті з відображенням результатів перевірки в Паспорті дільниці; 
      - контролюють дотримання працівниками служби дільничних інспекторів 
міліції дисципліни та законності 
 
       Дільничний інспектор міліції у межах повноважень, наданих цим 
Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і 
несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну 
відповідальність. 
         При порушенні дільничним інспектором міліції прав і законних інтересів 
громадянина, міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення цих прав, 
відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина 
публічно вибачитися. 
        Дільничний інспектор міліції, який виконує свої обов’язки відповідно до 
наданих законодавством повноважень та в межах закону, не несе 
відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок 
держави.  
 
      Особа, права якої були порушені дільничним інспектором міліції, або її 
представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про 
відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі 
особи звільняються від сплати державного мита.  
       Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 25 Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 56 Конституції 
України, стаття 5 Закону 
України «Про міліцію», 
стаття  3 Закону України 
«Про порядок відшкодування 
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       - заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок 
незаконних дій або бездіяльності працівників міліції; 
        - майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні 
папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського 
товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не 
отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, 
якщо його повернення в натурі та втому ж стані стало неможливим; 
        - суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданнямйому юридичної 
допомоги; 
       - моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди надається у випадку, 
коли незаконні дії або бездіяльність дільничного інспектора міліції завдали 
моральної втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до 
порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього 
додаткових зусиль для організації свого життя. Моральною шкодою 
визнаються страждання заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи 
психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей 
реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими 
людьми, інших негативних наслідків морального характеру.                  

шкоди завданої 
громадянинові незаконними 
діями органів дізнання 
досудового слідства, 
прокуратури і суду». 
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ПОШИРЕНІ СИТУАЦІЇ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З  ПОРУШЕННЯМ  ПРАВ  ГРОМАДЯН   ДІЛЬНИЧНИМИ   ІНСПЕКТОРАМИ  МІЛІЦІЇ 

 
№ Ситуації, пов’язані з порушенням 

прав громадян 
Нормативно-правове обґрунтування 

наявності порушення у діях 
працівника міліції 

 

Алгоритм дій монітора по 
припиненню порушення 

1.     У темну пору доби громадян тривалий час 
не може знайти місце розташування 
дільничного пункту міліції (ДПМ), оскільки 
йому лише приблизно відомо, де він 
знаходиться.  

   Порушено: 
    - додаток 10 до Положення про службу ДІМ, відповідно до 
якого дільничний пункт міліції на видному для населення місці 
повинен мати світлове табло з написом “Дільничний пункт 
міліції”, а також вивіску про дні і години прийому громадян з 
телефонами дільничних інспекторів міліції та чергової частини 
міськрайоргану внутрішніх справ . 

     1. Зателефонувати по номеру «102» і 
запитати відомості про адресу 
знаходження ДПМ, одночасно 
повідомивши про  відсутність на ньому 
світлового табло. 
    2. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати скаргу про 
невиконання вимог до оформлення 
дільничного пункту міліції.  

2.     Громадянами до дільничного пункту міліції 
(ДПМ) був допроваджений  постраждалий від 
нещасного випадку з сильною кровотечею. 
Дільничний інспектор міліції (ДІМ) повідомив, 
що медична допомога хворим повинна 
надаватись у лікувальних закладах і 
порекомендував  громадянам відвести 
постраждалого до лікарні  

   Порушено: 
    - пункт 9.3. Положення про службу ДІМ, відповідно до якого 
дільничний інспектор міліції зобов’язаний надавати первинну 
медичну та іншу допомогу громадянам, які постраждали від 
протиправних дій, у результаті нещасних випадків, особам, які 
перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя 
або здоров’я стані; 
   - додаток 10 до Положення про службу ДІМ, відповідно до 
якого у приміщенні ДПМ має бути медична аптечка з 
медикаментами та перев’язувальними матеріалами; 
 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ і запропонувати йому негайно надати 
медичну допомогу потерпілому та 
викликати до ДПМ бригаду «швидкої 
допомоги». 
    2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити про  відмову ДІМ у наданні 
медичної допомоги, зазначивши місце і час  
події, місце свого перебування та установчі 
дані ДІМ.  
      Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідального  від 
керівництва ОВС та викликати його 
особисто на місце події. 
    3. Повідомити про неналежне виконання 
ДІМ своїх обов’язків за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, 
інспекції з особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
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УМВС області надіслати скаргу на 
незадовільне виконання ДІМ своїх 
обов’язків. 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

3.  До дільничного інспектора  міліції (ДІМ), 
після потрапляння у ДТП звернувся водій та 
попросив роз’яснити, як доїхати до 
найближчої медичної установи. ДІМ 
по відо мив,  що  таку інфор мацію він не знає і 
порекомендував зателефонувати за номером 
«103». 

  Порушено: 
   - пункт 9.2. Положення про службу ДІМ, відповідно до якого 
ДІМ повинен знати територію адміністративної дільниці, її 
особливості, систему доріг, розташування й режим роботи 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності.  

1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
    2. Особисто звернутись до керівника 
райвідділу міліції або зателефонувати по 
номеру «102» і повідомити про  
неналежний рівень професійної підготовки 
ДІМ.  
    3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати заяву про 
неналежний рівень професійної підготовки 
ДІМ. 
    4. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

4.   Дільничний інспектор міліції (ДІМ) приймає  
громадян у приміщенні дільничного пункту 
міліції або здійснює поквартирний обхід у 
цивільному одязі. 

Порушено: 
- пункт  19.3. Положення про службу ДІМ відповідно до 

якого дільничний інспектор несе службу в установленій формі 
одягу, з табельною зброєю, засобами зв’язку та спецзасобами. 

- Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ 
України, затвердженого наказом МВС України від  11.01.1996 № 
18, відповідно до якого при виконанні службових обов'язків та у 
повсякденному житті працівник органів внутрішніх справ 
повинен з гордістю носити формений одяг працівника органів 
внутрішніх справ, стежити за охайністю свого зовнішнього 
вигляду. 

 
 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
    2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити про зовнішній вигляд ДІМ, 
зазначивши місце і час  події, місце свого 
перебування та установчі дані ДІМ.  
      Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідальну від керівництва 
ОВС та викликати його особисто на місце 
події. 
    3. Повідомити про зовнішній вигляд 
ДІМ за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
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    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення про 
порушення ДІМ  встановленого порядку 
перебування на службі 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

5.      Громадянин прийшов до дільничного 
пункту міліції (далі – ДПМ) у визначений день 
та час сподіваючись потрапити на особистий 
прийом до дільничного інспектора міліції 
(ДІМ),  проте на дверях виявив оголошення, 
що прийом громадян здійснюватися не буде у 
зв’язку з  проведенням у цей час службової 
наради. 

Порушено: 
   - статтю 22. Закону України «Про звернення громадян», 
відповідно до якої керівники та інші посадові  особи  органів  
державної  влади, місцевого  самоврядування,   підприємств,   
установ,   організацій незалежно  від  форм  власності,  об'єднань  
громадян  зобов'язані проводити особистий прийом громадян. 
     Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та  години,   
у зр учний  для  гр о мадян  час,   за  місцем  їх  роботи і 
проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян; 
   - пункт 10.10.  Положення про службу ДІМ, яким  
установлюються приймальні дні населення на кожній дільниці у 
вівторок з 09.00 до 11.00, четвер – з 18.00 до 21.00, суботу – 
одним із дільничних інспекторів міліції адміністративної зони з 
10.00 до 13.00 у службовому приміщенні старшого дільничного 
інспектора; 
   - пункт 1.4. розпорядження МВС України від 02.04.2005 
«Про вдосконалення прийому громадян та роботи з їх 
зверненнями», відповідно до якого заборонено залучення 
посадових осіб, які здійснюють прийом громадян у визначений 
графіком час, до вирішення інших завдань. 
 

   1. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового ОВС 
про відсутність ДІМ на ДПМ у встановлені 
години особистого прийому громадян, 
зазначивши адресу  ДПМ та адресу свого 
проживання.    
   Одночасно вимагати від оперативного 
чергового невідкладно повідомити про 
зазначене порушення відповідального від 
керівництва ОВС та скерувати його на 
місце події. 
   2. Повідомити про порушення порядку 
проведення особистого прийому громадян 
ДІМ на «телефон довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, ІОС), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному підрозділі міліції та сайті УМВС. 
   3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення проведення 
особистого прийому громадян ДІМ. 
     4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет-видання. 

6.    Громадянин прибув на дільничний пункт 
міліції (ДПМ) та повідомив дільничного 
інспекто р а міліції (ДІМ)    пр о  вчинене 
відносно нього правопорушення.  ДІМ 
вислухавши повідомлення нічого не занотував, 
не запропонував відвідувачу написати 
відповідну заяву, не зафіксував факт звернення 
у журналі особистого прийому громадян, а  
рекомендував проїхати до райвідділу міліції і 

    Порушено: 
- пункт 10.11. Положення про службу ДІМ, відповідно до 

якого усі звернення під час особистого прийому громадян 
заносяться дільничним інспектором міліції до журналу обліку 
особистого прийому громадян дільничним (старшим дільничним) 
інспектором міліції і реєструються відповідно до вимог Закону 
України “Про звернення громадян” та наказу МВС від 
14.04.2004 № 400 “Про порядок приймання, реєстрації та 
розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України 

 1. Вимагати від ДІМ зареєструвати 
повідомлення громадянина про вчинене 
правопорушення у встановленому порядку,  
зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я) і звання  ДІМ, запропонувати йому 
забезпечити негайне реагування на 
отриману інформацію. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому ОВС або обласного 
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там написати заяву про скоєне 
правопорушення. 

заяв і повідомлень про злочини, що скоєні або готуються”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за № 
571/9170; 
      - пункт 14.3. Положення про службу ДІМ, відповідно до 
якого ДІМ негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану 
внутрішніх справ про одержані під час роботи на дільниці заяви і 
повідомлення громадян про злочини, що скоєні або готуються. 
Уживає заходів щодо запобігання злочинам та їх припинення, 
затримання злочинців, надання допомоги потерпілим, охорони 
місця події; 
- пункт 3.9. «Інструкції про порядок приймання, 

реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх 
справ України заяв і повідомлень про злочини, що скоєні або 
готуються”, затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 
№400, відповідно до якого заявнику при його особистому 
зверненні за межами дислокації органу внутрішніх справ 
старшими дільничними (дільничними) інспекторами міліції 
оформляється і видається талон-повідомлення. 
 
 

управління МВС і повідомити про 
неналежне реагування ДІМ на 
повідомлення про правопорушення. 
   Одночасно вимагати забезпечити 
направлення на місце скоєння 
правопорушення слідчо-оперативної 
групи.  
    3. Повідомити про неналежне 
реагування на повідомлення про вчинене 
правопорушення за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (МВС України, обласного 
УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
скаргу з приводу неналежного реагування 
на повідомлення про вчинене 
правопорушення. 
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет – видання  

7.    На особистому прийомі громадянин 
звернувся до дільничного інспектора міліції 
(ДІМ) із заявою про вчинене правопорушення, 
але протягом  20 днів будь-яка реакція з боку 
міліції на заяву була відсутня. 
   На повторне звертання громадянина до ДІМ, 
останній повідомив, що розгляд його заяви ще 
не завершений. 

   Порушено: 
  - статтю 97 Кримінально-процесуального кодексу України 
відповідно до якої  прокурор, слідчий, орган  дізнання 
(дільничний інспектор міліції є працівником органу, яким є 
відділ міліції) або суддя зобов'язані приймати заяви  і 
повідомлення  про  скоєні  або  підготовлювані злочини, в тому 
числі і в справах, які не підлягають їх віданню. 
     По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий,  
орган дізнання  або  суддя  зобов'язані  не  пізніше  триденного  
строку прийняти одне з таких рішень: 
     1) порушити кримінальну справу; 
     2) відмовити в порушенні кримінальної справи; 
     3) скерувати заяву або повідомлення за належністю. 
     Одночасно  вживається  всіх  можливих  заходів, щоб 
запобігти злочинові або припинити його. За наявності 
відповідних підстав, що свідчать   про   реальну  загрозу  життю  
та  здоров'ю  особи,  яка повідомила   про   злочин,   слід  вжити  

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
    2. Особисто звернутись до керівника 
райвідділу або зателефонувати по номеру 
«102» і повідомити про  неналежний 
розгляд ДІМ заяви про вчинене 
правопорушення.  
      3. Повідомити про неналежне 
виконання ДІМ своїх обов’язків за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати скаргу на 
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необхідних  заходів  для забезпечення  безпеки  заявника,  а  
також  членів  йо го   сім'ї та близьких  родичів,  якщо  шляхом 
погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби 
вплинути на заявника. 
     Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення  про  
злочин до  порушення  справи,  така  перевірка  здійснюється  
прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше 
десяти днів  шляхом відібрання  пояснень  від  окремих  
громадян чи посадових осіб або витребування необхідних 
документів. 
     Заява  або повідомлення про злочини до порушення 
кримінальної спр ави     мо жуть     бути     пер евір ені  шляхом    
проведення оперативно-розшукової   діяльності. Проведення   
визначених    у законодавчих  актах  України окремих 
оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за  
погодженим  з  прокурором  поданням керівника відповідного 
оперативного підрозділу або його заступника.  Постанова судді 
про надання такого дозволу виноситься і  на неї може бути 
принесена апеляція з додержанням порядку і у випадках, 
передбачених статтями 177, 178 і 190 цього Кодексу. 
 
   -  пункт 4.2. «Інструкції про порядок приймання, реєстрації 
та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про злочини, що скоєні або готуються”, 
затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 №400, 
відповідно до якого перевірка заяви чи повідомлення про злочин 
здійснюється у строк не більше 10 днів шляхом відібрання 
пояснень від окремих громадян чи  посадових осіб або 
витребування необхідних документів. 
 

незадовільне виконання ДІМ своїх 
обов’язків по розгляду звернень громадян. 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

8.    Дільничний інспектор міліції (ДІМ), під час 
профілактичного обходу закріпленої території, 
побачив громадянина, який палив у 
забороненому місці. Незважаючи на те, що 
останній одразу відреагував на зауваження 
ДІМ і припинив чинити правопорушення, 
співробітник міліції спровокував конфліктну 
ситуацію, вдавшись до грубості та 
некоректних висловів, погрожуючи 
застосуванням фізичної сили та спеціальних 

    Порушено: 
- пункт 1.4. Положення про службу ДІМ, відповідно до якого 

діяльність служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС 
здійснюється відповідно до принципів законності, гуманізму, 
поваги до особи, соціальної справедливості; 

 - Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ, 
схвалений колегією МВС України  
від 05.10.2000 №7км/8, відповідно до якого міліціонер у 
службових та позаслужбових стосунках з людьми, в особистій 
поведінці повинен бути зразком чемності, тактовності і  культури 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про грубу поведінку 
ДІМ з правопорушником, зазначивши 
місце і час події, місце свого перебування 
та установчі дані ДІМ.  
    Одночасно вимагати від оперативного 
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засобів (наручників, гумової палиці). спілкування, зокрема, мовної. 
 

чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідального від 
керівництва ОВС та викликати його 
особисто на місце події. 
    3. У ввічливій формі запропонувати ДІМ 
викликати на місце посадову особу, що має 
право перевірки ДІМ, та вказати йому на 
порушення порядку спілкування 
міліціонера з громадянами.. 
    4. Повідомити про поведінку ДІМ за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу поведінки ДІМ 
   6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

9.     Громадянин звернувся до дільничного 
інспектора міліції (далі – ДІМ) з інформацією 
про те, що у під’їзді будинку невідомі особи 
погрожуючи ножем намагаються відібрати у 
перехожого його особисті речі. З’ясувавши 
адресу будинку, ДІМ посилаючись на 
зайнятість, а також небезпеку для нього 
самостійно вживати заходів для припинення 
правопорушення відповів, що повідомить про 
подію оперативного чергового ОВС і  
запропонував громадянину очікувати слідчо-
оперативну групу. 

   Порушено: 
   - статтю 2 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання 
правопорушенням та їх припинення, виявлення і розкриття 
злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 

- пункт 3.1. Положення про службу дільничних інспекторів 
міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України 
(затверджене наказом МВС України від 11.11.2010 № 550, який 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 06.12.2010 за № 
1219/18514) (далі – Положення про службу ДІМ), відповідно до 
якого до основних функцій служби ДІМ  належить забезпечення 
прав і свобод людини, її безпеки та захист від протиправних   
посягань…; 
  - пункт 9.3.1. Положення про службу ДІМ, відповідно до якого 
ДІМ має надавати допомогу громадянам, службовим особам, 
підприємствам, установам, організаціям, громадським 
організаціям у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм 
чиниться протидія або загрожує небезпека з боку 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, місце служби, 
номер жетона ДІМ. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому ОВС за номером «102» і 
повідомити про правопорушення та про 
відмову  ДІМ невідкладно вжити заходів 
для припинення правопорушення, 
зазначивши місце і час його скоєння, місце 
свого перебування та установчі дані ДІМ. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідальну особу від 
керівництва ОВС та скерувати її на місце 
події. 
   3. Повідомити про факт відмови ДІМ 
виконувати свої обов’язки за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, 
інспекції з особового складу (далі – ІОС), 
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правопорушників; 
- пункт 14.1. Положення про службу ДІМ, відповідно до якого 
дільничний інспектор міліції здійснює заходи щодо 
попередження та припинення злочинів і адміністративних 
правопорушень. 

номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному ОВС та веб-сайтах 
УМВС. 
   4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу бездіяльності ДІМ. 
   5. Повідомити про цей факт орган 
прокуратури, правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та інтернет – видання. 

10.     О 22 годині до приватного домоволодіння 
громадянина (квартири, будинку) прибув 
дільничний інспектор міліції (ДІМ) з двома 
понятими та повідомив, що за його 
інформацією у житловому приміщенні 
зберігаються недозволені в цивільному обігу 
предмети (наркотики, самогон, зброя тощо). З 
метою перевірки цієї інформації ДІМ 
запропонував власнику житла надати 
письмовий дозвіл  на огляд домоволодіння, 
попередивши,  що у випадку відмови у наданні 
цього дозволу, громадянин буде  затриманий і 
допроваджений до райвідділу міліції за злісну 
непокору законній вимозі працівника міліції. 

    Порушено: 
   - частину 5 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу 
України (далі – КПК), відповідно до якої обшук житла чи іншого 
володіння особи, за винятком невідкладних випадків, 
проводиться лише за вмотивованою постановою суду; 
   -  статтю 180 КПК, відповідно до якої  обшуки і  виїмки,   крім   
невідкладних   випадків,   повинні провадитись удень;  
   - пункт 15 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого співробітники міліції мають право 
перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших 
приміщеннях громадян а їхньою згодою; 
    Крім цього дії ДІМ підпадають під ознаки замаху на 
вчинення злочину передбаченого частиною 2 статті 162        
Кримінального кодексу України «Порушення недоторканості 
житла». 
      Примушування ДІМ до надання дозволу на огляд житла та 
погрози адміністративним затриманням у разі незгоди 
підпадають під ознаки злочинів передбачених статтями  364, 
365 КК України. 
 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, місце служби, 
номер жетона ДІМ. 
    2. Витребувати у ДІМ витяг або 
ксерокопію Журналу реєстрації заяв і 
повідомлень про злочини, що скоєні або 
готуються (п. 3.1 Інструкції, затвердженої 
наказом МВС від 14.04.2004 № 400), де 
зареєстровано відповідне повідомлення, 
що за вказаною адресою зберігаються 
недозволені предмети.  
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового ОВС 
про порушення ДІМ порядку проведення 
обшуку житла, зазначивши місце і час 
скоєння такого порушення, адресу свого 
проживання та установчі дані працівника 
міліції. Одночасно вимагати від 
оперативного чергового невідкладно 
повідомити про вчинене ДІМ порушення 
відповідального від керівництва ОВС та 
скерувати його на місце події. 
    3. Повідомити про порушення порядку 
проведення обшуку житла за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, ІОС), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному підрозділі міліції. Та 
сайті УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення порядку 
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проведення обшуку житла ДІМ. 
     5. У письмовій формі звернутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення порядку 
проведення обшуку житла ДІМ. 
7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет - 
видання 

11.    За вчинення адміністративного 
правопорушення дільничним інспектором 
міліції (ДІМ) затримано людину похилого віку 
з явними ознаками інвалідності (відсутність 
ноги). Під час доставляння до ДПМ, 
затриманий почав обурюватись і пручатись, не 
бажаючи йти до міліції. ДІМ без попереджень 
одразу застосували силу і вдарив  затриманого 
гумовою палкою по нозі, після чого, 
використовуючи прийоми рукопашного бою,  
чоловіку завернули назад обидві руки  та 
одягнули наручники.  

   Порушено: 
    - статтю 12 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу і 
спеціальні заходи (гумові палки, наручники) лише після 
попередження про намір їх використати (якщо дозволяють 
обставини). Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і 
зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня 
загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.    
      Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби 
і вогнепальну зброю до осіб похилого віку або з вираженими 
ознаками інвалідності забороняється (як і до жінок з явними 
ознаками вагітності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору). 
        У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не 
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання 
покладених на міліцію обов’язків, і має зводитись до мінімуму 
можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників;   
    - статтю 13 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного 
впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для подолання 
протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із 
застосуванням сили щодо працівників міліції, якщо інші 
способи були застосовані та не забезпечили виконання 
покладених на міліцію обов’язків. 
 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання ДІМ. 
   2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про порушення 
ДІМ правил застосування фізичної сили і 
спеціальних засобів, зазначивши місце і 
час скоєння такого порушення, місце свого 
перебування та установчі дані працівників 
міліції. Одночасно вимагати від 
оперативного чергового повідомити про 
вчинене ДІМ порушення відповідального 
від керівництва ОВС та викликати його 
особисто на місце події. 
    3. Повідомити про факт надмірного 
застосування сили ДІМ при затриманні 
інваліда за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному підрозділі міліції та сайті 
УМВС. 
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення порядку і правил 
застосування заходів фізичного впливу та 
спеціальних засобів ДІМ. 
    5 .  У письмо вій формі звер нутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення порядку і правил 
застосування заходів фізичного впливу та 
спеціальних засобів ДІМ. 
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   7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет - 
видання. 

12.     Дільничний інспектор міліції (ДІМ), 
здійснюючи профілактичний обхід території 
адміндільниці, зупинив громадянина та 
зажадав пред’явити паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, мотивуючи це 
необхідністю з’ясувати, чи не перебуває  
зазначений громадянин  у розшуку. 
     Останній повідомив своє прізвище, ім’я та 
по-батькові, дату народження і адресу 
реєстрації та пояснив, що документів при собі 
не має, але може зателефонувати близьким, які  
принесуть паспорт, зауваживши при цьому, що 
ДІМ мав би знати жителів адміндільниці, яку 
він обслуговує.   ДІМ, обурившись на таке 
зауваження, вирішив затримати громадянина і 
доставити його  до райвідділу міліції для 
встановлення особи і перевірки по 
інформаційній базі розшукуваних злочинців. 

     Порушено: 
    - пункт 2 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліціонери мають право перевіряти у 
громадян документи при підозрі у вчиненні правопорушень. 

- пункт 8.2. Положення про службу ДІМ, відповідно до якого 
ДІМ має право перевіряти у громадян документи, що засвідчують 
їх особу при підозрі у вчиненні правопорушень…  
 

- пункт 9.2. Положення про службу ДІМ відповідно до якого 
дільничний інспектор міліції повинен знати населення 
адміністративної дільниці, характер його зайнятості, етнічний 
склад, місцеві звичаї, традиції та культуру. 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
    2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити оперативного чергового про 
необґрунтований намір ДІМ доставити 
громадянина до райвідділу міліції, 
зазначивши місце і час  події, місце свого 
перебування та установчі дані ДІМ. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідальну особу від 
керівництва ОВС та викликати її особисто 
на місце події. 
    3. У ввічливій формі запропонувати ДІМ 
викликати на місце посадову особу, що має 
право перевірки ДІМ, та вказати йому на 
відсутність необхідності затримання і 
доставляння громадянина до райвідділу 
міліції. 
    4. Повідомити про випадок 
необґрунтованого наміру ДІМ затримати 
громадянина  за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення про 
допущені ДІМ порушення. 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

13.     Дільничні інспектори міліції (ДІМ), 
здійснюючи профілактичний обхід території 
адміндільниці, в альтанці біля 

   Порушено: 
   - статтю 260 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої адміністративне затримання 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
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багатоповерхівки в денний час виявили, що 
двоє громадян розпивають спиртні напої. 
Незважаючи на те, що на вимогу міліціонерів 
громадяни пред’явили свої документи, вони 
були затримані та доставлені до дільничного 
пункту міліції (ДПМ), де протягом чотирьох 
годин проводився їх особистий огляд, 
складались протоколи про адміністративне 
затримання та адміністративне 
правопорушення, передбачене ст. 178 КУпАП. 
На неодноразові прохання затриманих 
повідомити про місце їх перебування рідних та 
адвоката, дільничні інспектори міліції  
заявили, що повідомляти нікого не будуть, 
мотивуючи свою відмову тим, що після 
складання відповідних матеріалів та прийняття 
рішення затримані будуть звільнені. 

особи допускається: з  метою припинення адміністративного 
правопорушення коли вичерпані інші заходи впливу; у разі 
необхідності встановлення особи або для складання протоколу 
про адміністративне правопорушення у разі неможливості 
складання його на місці вчинення правопорушення;  
   - статтю 263 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої адміністративне затримання 
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може 
тривати не більше як три години.      
    У виняткових випадках, у зв’язку з особливою потребою, 
законами України може бути встановлено інші строки 
адміністративного затримання (у даному випадку за 
правопорушення по статті 178 КУпАП це не передбачено). 
    - статтю 5 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якоюї міліція негайно, але не пізніш як через дві години після 
затримання або арешту осіб повідомляє про їх місцеперебування 
родичів та, у разі усного або письмового клопотання затриманого, 
його захисника, а також адміністрацію за місцем роботи чи 
навчання; 
     - статтю 261 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої про місце перебування 
особи, затриманої за вчинення адміністративного 
правопорушення, негайно повідомляються їхї родичі, а на її 
прохання також власник відповідного підприємства, установи, 
організації або уповноважений ним орган. 

   2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому про 
порушення законодавства з боку ДІМ, 
зазначивши місце і час події, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції.  
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідального  від 
керівництва ОВС та викликати його 
особисто до місця перебування 
затриманих. 
    3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення порядку  та термінів 
адміністративного затримання громадян. 
    4 .  У письмо вій формі звер нутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення порядку  
затримання та термінів адміністративного 
затримання громадян.  
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет-видання. 

14.      Дільничний інспектор міліції (ДІМ)  
прийшов на прохідну приватного 
підприємства, що розташоване на   закріпленій 
дільниці, та зажадав від охоронника 
пропустити його на територію підприємства 
для огляду приміщень і прилеглої території з 
метою виявлення можливих правопорушень. 

    Порушено: 
    - пункт 15 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліціонери мають право безперешкодно і у 
будь-який час доби входити на територію і в приміщення 
підприємств, установ і організацій та оглядати їх з метою 
припинення злочинів, переслідування підозрюваних у 
вчиненні злочину осіб,  та за умов наявності надзвичайних 
обставин (стихійне лихо, техногенна катастрофа тощо). 
Співробітники міліції мають право перебувати на земельних 
ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою 
згодою,  а також на тер ито рії і в приміщеннях підприємств, 
установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з 
метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, 
запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його 
вчинили.   

1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
 2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про наміри ДІМ діяти 
всупереч законодавству, зазначивши місце 
і час події, місце свого перебування та 
установчі дані ДІМ. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне ДІМ порушення відповідальну 
особу від керівництва ОВС та викликати її 
особисто на місце події. 
3. Повідомити про дії ДІМ за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, 
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     - пункт 8.9. Положення про службу ДІМ відповідно до якого 
ДІМ має право входити безперешкодно в будь-який час доби на 
територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у 
тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, 
переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при 
стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах. 
 

інспекції з особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення про 
допущені ДІМ порушення. 
5. Повідомити про цей факт  правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет-
видання 

15.     Між подружжям на подвір’ї  власного 
домогосподарства відбувається побутовий 
конфлікт, під час якого чоловік погрожує 
жінці фізичною розправою і намагається 
чинити щодо неї неправомірні дії. Дільничний 
інспектор міліції (ДІМ), який здійснював 
профілактичний обхід адміндільниці та  
проходив мимо, наказав присутнім припинити 
суперечку і не порушувати спокій сусідів. 
Після того, як подружжя пішло до будинку, 
ДІМ попрямував далі. 

    Порушено: 
     - пункт  8.12. Положення про службу ДІМ, відповідно до 
якого ДІМ уповноважені уживати до осіб, які вчинили насильство 
в сім’ї, заходів, передбачених статтею 6 Закону України “Про 
попередження насильства в сім’ї”. 
      - пункт 9.4. Положення про службу ДІМ, відповідно до 
якого ДІМ повинен попереджувати, виявляти та припиняти 
адміністративні правопорушення, здійснювати в межах своїх 
повноважень провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 

- частину 4 пункту 2.7. «Інструкції щодо порядку взаємодії 
управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у 
справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з 
питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї», 
затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї 
молоді та спорту та МВС України від 07.09.2009 №3131/386,  
відповідно до якого ДІМ отримавши заяву чи повідомлення або 
іншу інформацію про вчинення насильства в сім’ї, вживають 
передбачених чинним законодавством заходів щодо припинення 
насильства.  

 
 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання номер жетона 
ДІМ. 
   2. Зателефонувати  за телефоном «102» і 
повідомити про відсутність реагування з 
боку ДІМ на випадок насильства у сім’ї, 
зазначивши місце і час  події, місце свого 
перебування та установчі дані ДІМ.  
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідального від 
керівництва ОВС та викликати його 
особисто на місце події. 
   3. Повідомити про відсутність 
реагування з боку ДІМ на факт чинення 
насильства у сім’ї за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення про 
неналежне виконання своїх обов’язків ДІМ 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

16.      До дільничного пункту міліції (ДПМ)  за 
скоєння адміністративного правопорушення 
допроваджений громадянин. Після складення 

   Порушено: 
- статтю 32 Конституції України, відповідно до якої не 

допускається збирання, зберігання, використання конфіденційної 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання, номер жетона 
ДІМ. 
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на нього протоколу, дільничний інспектор 
міліції (ДІМ) провів фотографування та 
дактилоскопування допровадженого та 
зобов’язав його з’явитися наступного дня до 
райвідділу міліції для отримання постанови 
про результати розгляду адміністративної 
справи. Жодного документу громадянину 
вручено не було. 

інформації про особу без її згоди, крім випадків визначених 
законом; 

- частину 2 статті 254 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої протокол  про  
адміністративне  правопорушення,   складається у  двох  
екземплярах,  один  з  яких  під розписку  вручається  особі,  
яка притягається до адміністративної відповідальності; 
    - пункт 11 статті 11 Закону України «Про міліцію»,  
відповідно до якого  міліція має право проводити фотографування 
та дактилоскопування лише обмеженої категорії осіб, а саме: 
   а) затриманих за підозрою у вчиненні злочину; 
   б) взятих під варту; 
   в) таких, що звинувачуються у вчиненні злочину; 
   г) підданих адміністративному арешту. 

Доставляння особи у міліцію та складання на неї протоколу 
про адміністративне правопорушення не дає співробітникам 
міліції права фотографувати затриманого і отримувати його 
відбитки пальців. 
    

    2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити про допущені ДІМ порушення 
прав допровадженого, зазначивши місце і 
час  події, місце свого перебування та 
установчі дані ДІМ.  
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне ДІМ 
порушення відповідального від 
керівництва ОВС та викликати його 
особисто на місце події. для забезпечення 
припинення порушення прав 
допровадженого. Вимагати від 
відповідального забезпечити вилучення з 
масиву інформаційних баз міліції і 
знищення дактилократу затриманого, 
отриманої незаконним шляхом . 
   3. Повідомити про допущені ДІМ 
порушення прав допровадженого за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення про 
порушення прав допровадженого, у якому 
вимагати вилучити з масиву 
інформаційних баз міліції і знищити 
дактилократу затриманого, отриману 
незаконним шляхом . 
     6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

17. Реагуючи на повідомлення громадян, 
дільничні інспектори міліції (ДІМ) прибули до 
ресторану,  при вході до якого відбувалась 
бійка між малолітніми особами із 
застосуванням кастетів і ножів. Під час 
затримання правопорушників, один з них 
викинув кастет і, тікаючи від міліціонерів, 

    Порушено: 
   - статтю 12 Закону України «Про міліцію». відповідно до якої 
вогнепальну зброю забороняється застосовувати вогнепальну 
зброю, спеціальні заходи та фізичну силу до малолітніх, а також 
жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 
вираженими ознаками інвалідності  (крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання дільничних 
інспекторів міліції. 
   2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про порушення  
міліціонерами правил застосування 
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забіг до зали ресторану. Переслідуючи 
правопорушника, дільничний інспектор міліції 
у приміщенні ресторану здійснив прицільний 
постріл зі зброї, внаслідок якого поранив 
малолітнього у ногу. 

працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору). 
Застосуванню вогнепальної зброї повинно передувати 
попередження про намір її використання, за виключенням 
випадків, коли виникає безпосередня загроза життю громадян або 
співробітника міліції;  
      - статтю 15 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої співробітникам міліції забороняється застосовувати і 
використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні 
людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. 
 

вогнепальної зброї, зазначивши місце і час 
скоєння такого порушення, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції. 
   Одночасно вимагати від оперативного 
чергового невідкладно повідомити про 
вчинене дільничними інспекторами міліції 
порушення відповідального від 
керівництва ОВС та викликати його 
особисто на місце події. 
    3. Повідомити про порушення правил 
застосування міліціонерами вогнепальної 
зброї за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному підрозділі міліції та сайті 
УМВС. 
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення правил застосування 
вогнепальної зброї дільничними 
інспекторами міліції. 
    5 .  У письмо вій формі звер нутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення правил 
застосування вогнепальної зброї 
міліціонерами. 
    6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

18.     Дільничний інспектор міліції зобов’язав 
особу, яка перебуває під адміністративним 
наглядом, знаходитись у своєму будинку 
безвихідно з 19.00 до 07.00. та їздити для 
реєстрації до райвідділу міліції, який 
розташований за 40 км від місця проживання  
піднаглядного. 

   Порушено: 
     - статтю 10  Закону України «Про адміністративний нагляд 
за особами, звільненими з місць позбавлення волі», відповідно 
до  яко ї час забор о ни  вих о ду  з  будинку  (квар тир и) не може 
перевищувати восьми годин на добу; 
     - пункт 5.6. Інструкції про організацію здійснення 
адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць  
позбавлення волі, відповідно до якого у випадку проживання 
піднаглядного на значній відстані від райвідділу, з письмового 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані і звання дільничного інспектора 
міліції та зажадати від нього забезпечити 
ведення адміністративного нагляду у 
відповідності з вимогами законодавства. 
       2. Письмово проінформувати про 
виявлені порушення порядку здійснення 
адміністративного нагляду дільничним 
інспектором міліції начальника райвідділу, 
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дозволу начальника підрозділу міліції, для піднаглядного може 
встановлюватися явка для реєстрації в службове приміщення 
дільничного інспектора, про що здійснюється запис у 
реєстраційному листку 

а при відсутності відповідного реагування 
з його боку, звернутись з письмовою 
скаргою до начальника УМВС та в органи 
прокуратури. 
      3. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
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А Л Г О Р И Т М 
            проведення моніторингу дотримання прав людини співробітниками підрозділів патрульної служби МВС 
 

№ Напрямок 
моніторингу 

 
Критерії, що підлягають  оцінюванню  

Нормативно-правове 
обґрунтування 

Методи  
отримання 
інформації 

1. Зовнішній 
вигляд, 
наявність необхідної 
екіпіровки 

        Патрульний (постовий), який заступає на службу зобов’язаний: 
- бути одягненим по формі за сезоном;  
- мати зразковий зовнішній вигляд; 
- мати справне спорядження. 

 
          Він повинен мати: 

- службове посвідчення; 
- службову книжку (додаток № 2); 
- картку маршруту (поста); 
- табельну зброю з двома спорядженими магазинами; 
- радіостанцію; 
- кишеньковий ліхтарик; 
- свисток; 
- засоби індивідуального захисту, спеціальні засоби; 
- бланки протоколів про адміністративне правопорушення; 
- індивідуальний пакет (аптечку).  

Пункт 97 Статуту  
патрульно-постової 
служби міліції 
України (затверджений 
наказом  МВС України від 
28.07.1994 р. № 404, який 
зареєстрований 
Міністерством юстиції 
України 06.09.1994 р. 
за № 213/423). 
 
Кодекс честі працівників  
органів внутрішніх справ 
України (затверджений 
наказом МВС України                  
від 11.01.1996 року  №18)           

- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
 
 

2. Особиста поведінка 
та  
культура 
спілкування з  
громадянами 

       Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення. 
       При зверненні до громадянина працівник міліції зобов’язаний: 

- назвати своє прізвище; 
- звання; 
- пред’явити на його вимогу службове посвідчення. 

         У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт. 
 
         Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 
людини принижуючи її гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого. 
 
Працівники міліції, які несуть патрульно-постову службу повинні мати: 

- високі моральні якості; 
- бути дисциплінованими, пильними і чесними при виконанні 

службових обов’язків; 
- поважати гідність особи і ставитись до неї гуманно. 

          Тактична зрілість, грамотність дій міліціонера в різних ситуаціях, які 
дозволяють йому успішно вирішувати питання охорони громадського порядку і 

Частина ІІ статті 5 Закону 
України  «Про міліцію» 
від 20.12.1990 р. №565 
 
 
 
 
 
Статті 28, 32 Конституції 
України 
 
 
Пункт 4 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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боротьби з злочинністю значною мірою визначаються його вмінням правильно 
будувати свої взаємовідносини з громадянами. 
  
          Порядок звернення патрульного (постового) міліціонера до громадян: 

- патрульний (постовий) повинен звертатися до громадян з повагою 
на «Ви»; 

- свої вимоги і зауваження викладати в переконливій формі; 
- при зверненні до громадянина він повинен привітатись з ним, після 

чого приклавши руку до головного убору, назвати йому своє 
прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове 
посвідчення; 

- повідомити мету звернення. 
       Якщо до патрульного (постового) звертається громадянин він також 
зобов’язаний: 

- прикладати руку до головного убору; 
- уважно вислухати; 
- вжити заходів за їхніми заявами; 
- в необхідних випадках пояснити куди слід звертатись для 

вирішення поставленого питання. 
 
        На вимогу народних депутатів, посадових осіб і громадян патрульний 
(постовий) зобов’язаний: 

- назвати своє прізвище, місце роботи і пред’явити службове                    
посвідчення. 

 
        В поводженні з громадянами недопустимий: 

- зверхній тон, грубість, зарозумілість; 
- іронічне або не ввічливе викладення зауважень; 
- вирази або репліки, які ображають людську гідність; 
- погрози, повчання і несправедливі докори; 
- пред’явлення незаслужених звинувачень; 
- погрози чи ображаючі жести або знаки. 

          У розмові з громадянами працівники міліції повинні виявляти: 
- спокій; 
- витримку; 
- розсудливість. 

         Вони не повинні відповідати грубістю на грубість і у своїх діях керуватись 
особистими неприязними почуттями. 

        Коли порушник на зроблені йому зауваження реагує збуджено, необхідно 
дати йому час заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій. 

 
 
 
Пункт 141 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 142 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
Пункт 143 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
Пункт 144 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
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         Роз’яснити неправомірність його поведінки з посиланням на відповідні 
закони, постанови та інші нормативні акти. 
         Тільки після цього може бути прийнято рішення про складання протоколу, 
накладення штрафу на місці, доставлення порушника у міліцію або можливість 
обмежитись зауваженням. 
       Зауваження правопорушникам, які мають при собі дітей, по можливості, 
робиться так щоб діти цього не чули. 
 
 
          Міліціонери не повинні втручатись у суперечки особистого 
(домашнього) характеру, за винятком випадків коли є безпосередньо 
небезпека для життя і здоров’я громадян, допускається порушення 
громадського порядку або хто-небудь потребує допомоги міліції. 
 
 
      
     З підлітками патрульно-постові наряди повинні поводитись також 
ввічливо як із дорослими. Зауваження дітям робляться з урахуванням їх 
психології і рівня розвитку. 
 
 
      З документами, що перевіряються у громадян необхідно: 

- поводитися акуратно; 
- не робити на них або в них будь яких поміток. 

     Якщо у документ вкладені гроші, записки і т.ін., необхідно запропонувати 
власнику самому вилучити з нього вказані предмети. 

      Особи, які мають документи з явними ознаками підробки або неправомірно 
володіють ними, доставляються до у міліцію 
 
                 

При виконанні службових обов'язків та у повсякденному житті 
співробітник патрульної служби повинен уважно та без упередження ставитись 
до громадян незалежно від їх соціального стану, освітнього рівня, расової чи 
релігійної приналежності, громадянства, політичних та інших переконань, віку, 
статі; при застосуванні сили керуватися гуманістичними принципами, 
пам'ятати про цінність людського життя. 

 
        Працівник міліції у службових та позаслужбових стосунках з людьми, в 
особистій поведінці повинен бути зразком чесності, чемності, тактовності, 
зовнішньої охайності і внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування і 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 32 Конституції 
України,  пункт 145 
Статуту патрульно-
постової служби міліції 
України 
 
 
Пункт 146 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України 
 
Пункт 147, 148 
 Статуту патрульно-
постової служби міліції 
України 
 
 
 
 
 
Кодекс честі працівника 
органів внутрішніх справ 
України, затверджено 
наказом МВС України від  
11.01.1996 № 18 

 

Етичний кодекс 
працівника органів 
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зокрема мовної. 
     
      Працівники органів внутрішніх справ зобов’язуються: 
       - при виконанні своїх службових обов’язків ставитися до громадян 
справедливо, уважно, доброзичливо, неупереджено, з почуттям поваги до 
людської гідності, не допускаючи при цьому жодних проявів дискримінації на 
ґрунті статі, раси, віку, мови, походження, освіти, матеріального стану, 
політичних та інших переконань.  
       - не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей, 
поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, совісті, 
самовираження, збереження здоров’я, мирного зібрання, володіння майном 
тощо. 
      - повсякчас бути готовим до надання людям допомоги і захисту в межах 
службових повноважень та виходячи із загальнолюдських морально-етичних 
позицій. При цьому суттєво важливим є врахування особливостей та потреб 
різних груп населення. 

 

внутрішніх справ, 
схвалений колегією МВС 
України  
від 05.10.2000 №7км/8 

 
 

 
 
3. 

 
 
Рівень 
обізнаності та 
службової 
підготовки 
 

          Працівник міліції, який заступає на службу, повинен знати: 
- поставлене завдання; 
- оперативні обставини, особливості маршруту (поста); 
- розміщення найближчих нарядів міліції, військових нарядів                          

та  об’єднань громадян; 
- порядок підтримання зв’язку з черговими, іншими нарядами; 
- місцезнаходження в районі поста (маршруту) відділення зв’язку, 

банківських установ та інших сховищ цінностей; 
- розміщені в районі маршруту парки, сквери, стадіони, їдальні, кафе, пивні 

бари, ресторани, дискотеки, кінотеатри, готелі, ринки, вокзали, пристані, 
дитячі заклади та інші місця масового відпочинку громадян; 

- місця компактного проживання або перебування іноземних громадян         
та осіб без громадянства; 

- час початку та закінчення роботи розміщених у районі великих 
промислових підприємств та установ, транспорту, а також режим роботи 
торговельних та видовищних закладів і час їх інкасації; 

- місцезнаходження органів державної влади і управління, правоохо-  
ронних органів, пожежної охорони, установ, підприємств, штабів 
народних дружин, найближчих лікарень, поліклінік, аптек, місць 
збереження наркотичних речовин, а також розташування приладів 
охоронно-пожежної сигналізації; 

- трамвайні, автобусні і тролейбусні маршрути та їх найближчі зупинки, 
станції метро, стоянки автомобілів і таксі в зоні маршруту (поста); 

Пункт 149 Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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-  прилеглі до маршруту (поста) вулиці, площі, прохідні двори та інші 
шляхи найкоротшого руху на випадок переслідування злочинців. 

 
      Наряд у межах свого маршруту повинен знати: 
- характеристики території (географічну, економічну, соціальну, 

демографічну); 
- власників торговельних точок, кіосків, пунктів обміну валюти та інших 

об’єктів, режим їх роботи і інкасації; 
- орієнтування на дітей, які перебувають у розшуку: 
- громадян, до яких можна звернутися за допомогою, порадою, іншою 

корисною для виконання службових обов’язків інформацією (двірників, 
доглядачів, консьєржів). 
 

          Патрульні і постові наряди зобов’язані : 
- надавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, 

представникам органів місцевого самоврядування і громадських 
об’єднань у здійсненні законної діяльності, якщо їм чиниться протидія 
або загрожує небезпека з боку правопорушників; 

- надавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі 
медичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних 
випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і 
здоров’я стані, а також неповнолітнім, які знаходяться без нагляду 
батьків; 

- знати закони та інші нормативні акти органів місцевої державної 
виконавчої влади з питань забезпечення громадської безпеки і охорони 
громадського порядку, вимагати від громадян їх виконання; 

- забезпечувати виконання загальнообов’язкових рішень органів місцевого 
самоврядування прийнятих ними  в межах своєї компетенції з питань 
охорони громадського порядку і правил торгівлі у невстановлених місцях. 

 
         Працівники міліції, які несуть патрульно-постову службу повинні: 

- мати необхідну професійну підготовку; 
- діяти рішуче й наполегливо, стійко переносити всі труднощі, пов’язані з 

службою, не шкодуючи своїх сил для виконання службових обов’язків; 
- виконувати свої завдання у точній відповідності з законами; 
- захищати  права людини незалежно від її соціального походження, 

расової та національної належності, громадянства, ставлення до релігії, 
статі, політичних та інших переконань.   

 
 
 
Пункт 16 наказу МВС 
України № 505 
від 30.09.2008 р. 
«Про заходи щодо  
вдосконалення системи 
комплексного 
використання сил і 
засобів в охороні  
громадського порядку» 
 
    
Пункт 124 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Дотримання 
встановленого 

         Наряд зобов’язаний нести службу на маршруті (посту) безвідлучно 
протягом  установленого часу. Він може тимчасово залишити маршрут 

 Пункт 153 Статуту 
патрульно-

- моніторинг ЗМІ; 
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порядку і режиму 
несення служби 

(пост) лише: 
- за вказівкою або з дозволу начальника органу, його заступника, 

оперативного чергового або його помічника; 
- за необхідністю відновлення громадського порядку, запобігання та 

припинення злочинів; 
- для переслідування злочинців, що зникають; 
- для доставляння в міліцію правопорушників; 
- за необхідності захисту громадян від нападу; 
- для надання допомоги потерпілим від стихійного лиха, подій, нещасних 

випадків, а також доставляння в найближчу лікарню, поліклініку, аптеку 
осіб, які раптово захворіли або опинилися на вулицях і в інших 
громадських місцях у безпорадному стані; 

- для вжиття заходів до ліквідації пожежі; 
- для охорони місця події за межами маршруту; 
- для доставляння до чергової частини органу внутрішніх справ батьків або 

осіб, що їх заміняють, неповнолітніх дітей, які залишились без нагляду; 
- для одержання невідкладної медичної допомоги, прийняття їжі та 

обігрівання в установленому порядку; 
- для надання допомоги іншим нарядам, працівникам органів внутрішніх 

справ, Служби безпеки України і представникам громадськості у 
затриманні злочинців і правопорушників. 

 
    Під час несення служби наряду забороняється: 

- передавати і показувати будь-кому свою зброю за винятком осіб котрим 
він підлеглий; 

- спати, відволікатись від служби і послаблювати пильність; 
- вступати в розмови з питань, які не мають відношення до служби; 
- порушувати правила радіообміну, вести неслужбові розмови за 

телефоном; 
- заходити без службової необхідності в житлові будинки, їдальні, 

магазини та інші приміщення; 
- залишати маршрут (пост) крім випадків, зазначених у пункті 153 Статуту.   
 
        Патрульним на транспортних засобах під час несення служби 
забороняється: 
- перевозити сторонніх громадян і вантажі, а також залишати автомобіль 

(мотоцикл, катер) без нагляду; 
- знаходитись у автомобілі під час зупинок у пунктах зупинок, за винятком 

ведення переговорів по радіостанції та під час розгляду справ; 
- перевищувати встановлену швидкість руху (якщо це не пов’язано із 

постової служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 154  Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
Пункт 167 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 

- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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службовою необхідністю); 
- самовільно відхилятись від призначеного маршруту і змінювати порядок 

несення служби, якщо це не пов’язано із службовою необхідністю; 
- передавати стороннім особам керування транспортними засобами.  

 
     Патрульні і постові наряди зобов’язані: 

 - доповідати черговому по міськрайліноргану про всі випадки виникнення 
загрози громадській безпеці і необхідність залучення технічної допомоги та 
аварійних служб, не допускати громадян в небезпечну зону; 
- додержуватись законності, ретельно і уважно розбиратися на місці з 
порушниками громадського порядку, при застосуванні передбачених в 
законах заходів адміністративного впливу до правопорушників, роз’ясняти 
їм, згідно з яким нормативним актом і за яке порушення вони 
застосовуються. 

 
           Для працівників міліції  встановлюється  41-годинний  робочий 
тиждень. У необхідних випадках  особи  рядового  і  начальницького складу 
несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та 
святкові дні. 
   
 
         Протягом зміни особовому складу надається одна година для відпочинку і 
прийняття їжі, яка виключається із загальної тривалості службового часу. 
        Особовий склад для несення патрульно-постової служби призначається в 
будь який час доби. 
         Вихідні дні надаються за графіком, при цьому раз на місяць два вихідні 
повинні припадати на суботу та неділю.  
        Патрульно-постова служба за посиленим варіантом забезпечується за 
рахунок подовження добового безперервного несення служби особовим 
складом. У необхідних випадках вони несуть службу понад установлену 
тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні. 
        Оплата праці в понадурочний, нічний час, у вихідні та святкові дні 
надається відповідно до чинного законодавства.   

 
 
 
 
Пункт 124 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
Стаття 22 Закону України  
«Про міліцію» 
від 20.12.1990 р.  
№ 565 
 
 
Пункти 43, 44 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
  
 

5. Здійснення окремих 
дій та заходів 
примусу  

         Нарядам міліції патрульно-постової служби для виконання 
покладених на них обов’язків надається право: 

- вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 
порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають 
здійсненню повноважень міліції, на місці попереджати осіб, які 
допустили малозначні адміністративні порушення,  а в р азі 
невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законом 

Пункт 133 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
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України «Про міліцію» заходи примусу;  
- при підозрі у вчиненні правопорушень перевіряти у громадян 

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні 
для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за 
виконанням яких покладено на міліцію; 

- згідно з пунктом 6 статті 11 Закону України «Про міліцію» проводити 
огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що знаходяться при 
них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть 
бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’я, проводити 
огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, 
морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного 
транспорту згідно з чинним законодавством; 

- входити безперешкодно в будь-який час доби: 
· на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в 

тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення 
злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні 
злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних 
обставинах; 

· на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення громадян у 
разі переслідування злочинця або припинення злочину, що 
загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та 
інших надзвичайних обставинах. 

 
- у межах своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ 

громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення 
громадського порядку, громадської безпеки, охорони і здоров’я 
людей; 

- обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців при 
аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і 
здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць 
і автомобільних шляхів; 

- використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 
підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 
засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 
призначення) для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в 
лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної 
допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставлення до 
міліції; 

- користуватись у невідкладних випадках безперешкодно і безоплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих 
служб ОВС. 
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засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам, організаціям і 
громадянам. 

 
 
          Патрульні і постові наряди повинні підтримувати нормальну обстановку, 
порядок і правила поведінки на вулицях, площах, в парках, на транспортних 
магістралях, в аеропортах та інших громадських місцях, вживаючи при цьому 
своєчасних заходів щодо виявлення, запобігання й припинення порушень 
громадського порядку. 
 
 
        Патрульні і постові наряди при несенні служби повинні своєчасно 
застерігати громадян від вчинення протиправних дій, роз’яснювати їм 
неприпустимість антигромадської поведінки і відповідальність за це, звертати 
увагу на осіб, які зважуючи на поведінку можуть вчинити злочин. 
 
 
        Щодо осіб, які вчинили адміністративне правопорушення або злочин 
працівниками міліції проводять їх огляд, а також огляд речей, що знаходяться 
при них, транспортних засобів і вилучають документи та предмети, які можуть 
бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю, а також 
записуються дані потерпілих осіб та свідків вчинення правопорушення. 
 
 
        Особистий огляд може проводитися уповноваженою на те особою однієї 
статі з тим кого оглядають і в присутності двох понятих тієї статі. 
 
Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь транспортних засобів та інших 
предметів здійснюється як правило у присутності особи у власності (володінні) 
якої вони є.    
         У невідкладних випадках зазначені речі, предмети можуть бути піддані 
огляду з участю двох понятих при відсутності власника. 
         Про особистий огляд, огляд речей, складається протокол, або про це 
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення 
чи в протоколі про адміністративне затримання. 
          Вилучені при зовнішньому огляді документи, зброю та інші предмети 
здаються оперативному черговому по органу внутрішніх справ.  

 
     

 
 
 
 
Пункт 124 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
Пункт 125 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
Пункт 234 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
Стаття 264 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення,  
пункт 239 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 

6. Дотримання            Затримання осіб, які порушують громадський порядок, здійснюється Пункт 231 Статуту  
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законності при 
затримання             
і доставляння осіб 

нарядом міліції в разі невиконання ним усних попереджень працівників міліції 
для припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 
службових повноважень. 
 
        Адміністративне затримання особи допускається: 

- з метою припинення адміністративного правопорушення, коли 
вичерпані інші заходи впливу; 

- для встановлення особи; 
- складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі 

неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, 
якщо складання протоколу є обов’язковим; 

- забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання 
постанов по справах про адміністративне правопорушення.  

 
        Адміністративне затримання проводиться нарядом міліції при вчиненні 
дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення зборів, 
мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих 
чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі 
працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, 
публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві 
неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації в 
автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, правил 
обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу 
товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених 
місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у 
громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і 
громадську мораль, у випадках коли є підстави вважати, що особа займається 
проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, 
рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про 
охорону і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування 
іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через 
територію України, а також в інших випадках прямо передбачених законами 
України.   
 
          Про адміністративне затримання складається протокол в якому 
зазначається:  

- дата і місце його складання;  
- посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; 
-  відомості про особу затриманого;  

патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
Стаття 260 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення  
 
 
 
 
 
 
Стаття 262 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення , 
пункт 232 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 261 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення  
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури, 
медичних установ 
та контролюючих 
служб ОВС. 
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- час і мотиви затримання;  
- протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманим; 
- у разі відмовлення затриманого від підписання  протоколу в ньому 

робиться запис про це; 
- про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного 

правопорушення, негайно повідомляються її родичі; 
- на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган.  
 
 
       Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення може тривати не більше як 3 години, крім випадків прямо 
визначених законами України. 
 
 
        Адміністративне затримання, особистий огляд речей і вилучення речей та 
документів…може бути оскаржене заінтересованою особою у вищестоящий 
орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який 
застосував ці заходи, прокуророві або до суду. 
 
     Ніхто не може бути заарештований або триматись під вартою інакше як за 
мотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку встановлених 
законом. 
 
        При затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, міліціонер має 
право затримувати їх при наявності таких підстав: 

- цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його 
вчинення; 

- коли очевидці, в тому числі й потерпілі прямо вкажуть на дану особу, що 
саме вона вчинила злочин; 

- коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому будуть виявлені явні 
сліди злочину; 

- за наявністю інших неперевірених даних, що дають підставу підозрювати 
особу у вчиненні злочину, вона може бути затримана нарядом міліції 
лише утому разі, якщо намагається втекти, або виявити непокору 
законній вимозі працівників міліції. 

 
       Затримання повинно проводитись, по можливості, в малолюдних 
місцях, віддалених від прохідних дворів, зупинок міського транспорту та 
інших місць, де ці дії можуть ускладнитись наявністю великої кількості людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 262 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення  
 
Стаття 267 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення  
 
Стаття 29 Конституції 
України 
 
 
Стаття 106 Кримінально-
процесуального кодексу 
України, 
пункт  5 стаття 11 Закону 
України 
«Про міліцію» 
пункти 236, 237  Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України  
 
 
 
Пункт 238 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
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       Якщо при затриманні використовується собака,  то  перед тим,  як його 
застосувати, співробітник повинен двічі українською і російською мовами 
зробити попередження:  «Стій! Пускаю собаку!» з наданням часу, достатнього 
для припинення правопорушення і виконання. 
       Перед пуском собаки треба впевнитись, що вона прагне затримати саме 
підозрюваного, а не інших осіб. У разі заподіяння затриманому укусів йому 
необхідно надати при можливості необхідну медичну допомогу. 
         Затриманого необхідно передати оперативному черговому 
міськрайліноргану внутрішніх справ і написати рапорт про затримання на ім’я 
начальника   ОВС.    
 
          Працівники міліції мають право затримувати військовослужбовців, які 
вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного 
правопорушення – до передачі їх військової комендатури, військових частин 
або військових комісаріатів.   
 
         При затриманні особи, яка скоїла правопорушення, необхідно діяти в 
межах чинного законодавства та: 

- здійснити перевірку документів, які посвідчують особу; 
- провести поверховий огляд; 
- у разі наявності у затриманої особи мобільного телефону виписати номер 

ІМЕІ телефону; 
- за телефоном або каналом радіозв’язку передати анкетні дані особи, 

номер ІМЕІ телефону, державний номер автомобіля, їх агрегати до 
чергової частини, для перевірки черговим по міськрайоргану за наявними 
інтегрованими базами даних. 

 
       Особам при затриманні або арешті : 

- повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту, 
роз’яснюється право оскаржувати їх у суді; 

- надаються усно роз’яснення ч.1 ст. 63 Конституції України, права 
відмовитись від надання будь-яких пояснень або с свідчень до прибуття 
захисника та одночасно в друкованому вигляді - роз’яснення статей 
28,29,55,56,59,62,63 Конституції України та прав осіб затриманих або 
заарештованих, встановлених законами, у тому числі права здійснювати 
захист своїх прав особисто або за допомогою захисника з моменту 
затримання, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або 
свідчень до прибуття захисника. 
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       Завідомо незаконне затримання громадян тягне за собою кримінальну 
відповідальність працівників міліції згідно чинного законодавства України.  
 
 
 
             Доставляння правопорушника може застосовуватись з метою: 

- складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі 
неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо 
складання протоколу є обов’язковим; 

-  встановлення особи порушника і складання протоколу про 
правопорушення, якщо у порушника немає документів, що посвідчують 
особу і немає свідків які б могли повідомити необхідні дані про нього. 

       Доставляння правопорушника має бути проведено в можливо короткий 
строк. 

          Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з 
охорони громадського порядку, приміщення виконавчого органу сільської, 
селищної ради не може тривати більше як одну годину. 

 
        Остільки доставляння є обмеженням особистої свободи правопорушника 
то необхідно перед тим як застосувати цей захід, зробити все необхідне, щоб 
безпосередньо на місці ретельно розібратися в обставинах 
правопорушення і вжити відповідних заходів: вимагати припинення 
правопорушення і винести на місці усне попередження.          
      Якщо умови не дозволяють вжити дієвих заходів на місці, то необхідно 
затримати правопорушника і доставити його в орган внутрішніх справ з 
додержанням вимог, викладених у статтях 205-212 Статуту.    
 

        Перед    доставлянням    правопорушників    працівники патрульно-постової  
служби  міліції  зобов'язані  роз'яснити,  чим зумовлено доставляння їх в 
орган внутрішніх справ. 

 
        
          При виявленні осіб, які перебувають в громадських місцях в стані 
сп’яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль, або 
якщо вони втратили здатність самостійно пересуватись чи могли завдати 
шкоди оточуючим чи собі, вони передаються в спеціальні медичні заклади або 
для доставки до місця проживання, а при відсутності таких, затримуються і 
тримаються у спеціально відведених для цього приміщеннях органів 
внутрішніх справ до їх витвереження. 

         Осіб, які знаходяться в громадських місцях у стані сп’яніння, з 
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травмами, в непритомному стані, з симптомами гострих чи інших 
захворювань внутрішніх органів, гострого отруєння сурогатами алкоголю, 
наркотичного сп’яніння, після епілептичного припадку, з інфекційними 
захворюваннями, жінок з явними ознаками вагітності, а також в інших випадках 
важкого стану таких осіб, нарядом на місце негайно викликається швидка 
медична допомога для вирішення питання щодо їх госпіталізації в медичні 
заклади охорони здоров’я. 

 
          При посадці у транспортний засіб затриманих осіб патрульні повинні 
вжити заходів перестороги, виключаючи можливість нанесення травм цими 
особами, нападу їх на громадян, працівників міліції і псування матеріальної 
частини транспорту. Перевіряти стан запорів і надійність закриття дверей 
автомобіля. 
        Забороняється доставляння на мотоциклах, самоскидах осіб у стані 
сп’яніння, а також іншими транспортними засобами, що не призначені для 
перевезення людей           
      Доставляння у колясці мотоцикла допускається у виключних випадках, при 
цьому необхідно стежити, щоб затримані не могли викинутись із коляски під 
час руху, або завадити керуванню мотоциклом.  
         Забороняється перевищувати встановлену швидкість руху – 40 км (якщо 
це не пов’язано із службовою необхідністю). Залишати без нагляду затриманих 
в транспортному засобі.    

          Забороняється використовувати для доставляння підозрюваних у вчиненні 
злочину громадський транспорт (трамваї, тролейбуси, автобуси, метро і інше), 
автомашини спеціального призначення (швидкої допомоги, пожежній, 
інкасаторській і таке інше), а також транспортом, що належить дипломатичним 
та консульським представництвам.   
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7. Застосування заходів 
фізичного впливу, 
спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї 

         Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю. Застосуванню сили, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх 
використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, 
спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня 
загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.  
 
          Попередження може бути зроблене голосом, а при значній відстані або 
звернені до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі 
мо ви,  і в кожно му випадку бажано  на р ідній мо ві о сіб, пр о ти яких  ці засо би 
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будуть застосовуватись, та українською і російською мовами не менше як два 
рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.  
 
 
        Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.   
         У разі неможливості уникнути сили вона не повинна перевищувати міри, 
необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до 
мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших 
громадян. Перевищення повноважень у застосуванні сили, в тому числі 
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність встановлену 
законом. 
 
        Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного 
впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення 
правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється 
із застосуванням сили, щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші 
способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію 
обов’язків. Міліція може скеровувати спеціальні підрозділи міліції для 
забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів 
господарської діяльності лише за рішенням судді або суду. 
           Органам міліції забороняється використовувати фізичний та 
психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами 
планових та позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому 
числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування. 
 
         Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові  кийки, 
засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої 
відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки 
транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а 
також використовувати службових собак у таких випадках: 

- для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю; 

- для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку; 

- для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення в разі 
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захоплення; 
- для затримання і доставки в міліцію або в інше службове приміщення 

осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і 
тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо 
зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо  є 
підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди 
оточуючим або собі; 

- для припинення масового захоплення землі та інших дій, що                      
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які 
паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; 

- для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які                   
виконують службові або громадські обов’язки для охорони 
громадського порядку і боротьбі зі злочинністю; 

- для звільнення заложників. 
          Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 
визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру 
правопорушення і особи правопорушника. Повний перелік спеціальних засобів, 
а також правила їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України 
за висновком Міністерства охорони здоров’я України і Генеральної 
прокуратури України і публікуються в засобах масової інформації. 
 
       Забороняється застосування спеціальних засобів: 

- сльозоточивих речовин і вибухових пристроїв у приміщеннях і 
виробництвах, пов’язаних з виготовленням продукції із вибухових і 
легкозаймистих речовин у дитячих та лікувальних закладах; 

- світло шумові засоби відволікаючої дії застосовуються на відстані не 
ближче 2-х метрів від людини; 

- при застосуванні сльозоточивих речовин забороняється прицільна 
стрільба по правопорушниках, розкидання і відстрілювання гранат у 
натовп, повторне застосування їх в межах зони ураження, в період дії цих 
речовин; 

- «Черемуха – 1», «Черемуха – 4», «Черемуха – 12», «Сирень – 3», 
«Облако», застосовуються тільки на відкритій місцевості; 

- водомети застосовуються для розосередження учасників масових 
безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 градусів 
по Цельсію; 

- патрони з гумовою кулею ударної непроникливої дії (Волна-р) 
відстрілюються за допомогою спеціального карабіна на відстані не 
ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній частині ніг; 
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- забороняється застосування малогабаритних підривних устроїв «Ключ», 
«Імпульс» для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками, де 
перебувають заложники; 

- забороняється завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній 
ділянці, животу, статевих органах; 

- при застосуванні наручників необхідна періодична (не рідше ніж через 2 
години)  перевірка стану фіксації замків; 

- застосування газових пістолетів і балончиків здійснюється згідно з 
Інструкцією «Про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування 
газових пістолетів і балончиків» виходячи із тактико-технічних даних 
спеціального засобу; 

- бронемашини використовуються тільки при проведенні операцій по 
затриманню озброєних злочинців, ліквідації масових безпорядків і 
групових порушень громадського порядку; 

- при охороні громадського порядку використовуються службові собака, 
які пройшли відповідний курс дресирування, визнані придатними для 
службового користування і перебувають у штатах підрозділів службового 
собаківництва; 

- забороняється патрулювання з службовими собаками без намордника у 
місцях з масовим перебуванням людей, у поїздах, а також передавати 
собак іншим особам і залишати їх без нагляду під час патрулювання; 

- під час патрулювання собака повинен знаходитися зліва на короткому 
поводку і без намордника. 

 
 Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю: 
- при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати 

сторонні особи; 
- проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 

вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення 
ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції або збройної непокори; 

- перед застосуванням зброї працівник міліції крім випадків, коли його 
життю або життю і здоров’ю громадян загрожує безпосередньо небезпека, 
повинен зробити попередження про намір її застосувати окликом «Стій! 
Стрілять буду» і пострілом вверх; 

- без попередження зброя може бути застосована при раптовому або 
озброєному нападі, нападі з використанням бойової техніки, 
транспортних засобів, літальних апаратів, при втечі з під варти із зброєю, 
або з використанням транспортних засобів, а також для визволення 
заложників; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15  Закону України 
«Про міліцію», пункти 
218-219 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України 
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          Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 
руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи 
доторкнутись до зброї, дають працівникові право застосувати вогнепальну 
зброю.   

 
Стаття 15 – 1 Закону 
України 
«Про міліцію» 
 

 
 

8. Порядок здійснення 
контролю за 
роботою патрульної 
служби та 
відшкодування 
завданої шкоди 

         Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, 
Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї компетенції ради. Місцеві 
ради, здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-
розшукову, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. 
      Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють 
Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. 
        Контроль за організацією та несенням патрульно-постової служби 
здійснюється шляхом проведення систематичних перевірок несення служби у 
всіх органах, підрозділах.  
        Патрульно-постову службу міліції зобов’язані перевіряти: 

- особи керівного складу міліції, МВС України, головних управлінь МВС 
України в автономній республіці Крим, м. Києві та Київській області, 
управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та управлінь (відділів) 
МВС України, спеціальної та транспортної міліції – при кожному 
інспектування підвідомчих органів і підрозділів; 

- начальники органів внутрішніх справ – не рідше одного разу на тиждень; 
- заступники начальників міськрайлінорганів внутрішніх справ, командири 

підрозділів патрульно-постової служби – не рідше двох разів на тиждень; 
- особи керівного та інспекторського складу служби охорони громадського 

порядку міськрайлінорганів – не рідше двох разів на тиждень; 
- командири рот і взводів ППСМ – щоденно; 
- оперативні чергові та їх помічники – не менше одного разу на добу; 
- командири відділень ППСМ – не менше двох разів у кожну зміну; 
- дільничні інспектори (начальники лінійних пунктів) систематично на 

території дільниці, яку вони обслуговують; 
- патрульно-постову службу можуть також перевіряти інші посадові особи, 

які мають на це спеціальне розпорядження прямого начальника. 
         Під час перевірки нарядів посадові особи, які перевіряють службу, 
зобов’язані звертати увагу: 

- на те чи знаходиться патруль (постовий) на своєму маршруті (посту) та 
чи пильно він несе службу; 

- на його зовнішній вигляд, екіпіровку, додержання вимог про ввічливість і 
культуру у ставленні до громадян, виконання міліціонерами службових 
обов’язків. 

        Перевірка несення служби нарядами може бути гласною і негласною. 

Статті 26,27 Закону 
України «Про міліцію», 
пункти 103-117 Статуту 
патрульно-
постової служби міліції 
України, 
пункти  4.13, 4.9, 6.3 
наказу МВС України » від 
30.09.2008 р. № 505 «Про 
заходи щодо 
вдосконалення системи 
комплексного 
використання сил і засобів 
в охороні громадського 
порядку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
працівниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури, 
медичних установ 
та контролюючих 
служб ОВС 



 124 

Вона повинна проводитись в будь-який час доби за графіками, затвердженими 
начальником органу і командуванням підрозділів патрульно-постової служби на 
кожен місяць.   
        Наслідки гласних і негласних перевірок за участю керівників структурних 
підрозділів щомісяця розглядати на оперативних нарадах та щоденно на 
інструктажах нарядів, задіяних у системі єдиної дислокації.  
          За всіма фактами несвоєчасного виїзду патрульних нарядів на виклики 
проводити службові розслідування, винних притягати до дисциплінарної 
відповідальності. 
        Проводити перевірки за кожним фактом скоєння злочину у місцях несення 
служби підлеглими, уживати заходів для їх недопущення.  
 
 
       Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими 
законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні 
дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність. 
         При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів громадянина 
міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування 
завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися. 
        Працівник міліції, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих 
законодавством повноважень та в межах закону не несе відповідальності за 
завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.  
 
      Особа, права якої були порушені працівником міліції або її представники 
(родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування 
шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються 
від сплати державного мита.  
          Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 

- заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок 
незаконних дій або бездіяльності працівників міліції; 

- майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери 
та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, 
учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав 
відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, 
якщо його повернення в натурі та втому ж стані стало неможливим; 

-    суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданнямйому юридичної 
допомоги; 

-   моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди надається у разі, коли 
незаконні дії або бездіяльність працівників міліції завдали моральної 
втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Стаття 25 Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 56 Конституції 
України, стаття 5 Закону 
України «Про міліцію», 
стаття  3 Закону України 
«Про порядок 
відшкодування шкоди 
завданої громадянинові 
незаконними діями органів 
дізнання досудового 
слідства, прокуратури і 
суду». 
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його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових 
зусиль для організації свого життя. Моральною шкодою визнаються 
страждання заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного 
впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей 
реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими 
людьми, інших негативних наслідків морального характеру.                  
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ПОШИРЕНІ СИТУАЦІЇ, 
ПОВ’ЯЗАНІ  З  ПОРУШЕННЯМ  ПРАВ  ГРОМАДЯН  СПІВРОБІТНИКАМИ  ПАТРУЛЬНОЇ  СЛУЖБИ  МІЛІЦІЇ 

 
№ Ситуації, пов’язані з порушенням 

прав громадян 
Нормативно-правове обґрунтування 

наявності порушення у діях 
працівника міліції 

 

Алгоритм дій монітора по 
припиненню порушення 

1.      Патрульний наряд міліції зупинила 
громадянка, яка повідомила, що неподалік на її 
чоловіка напали троє невідомих з ножем та 
металевим прутом. Вони вимагають у нього 
гроші і цінності та при цьому наносять удари 
прутом і ногами. Уточнивши місце події, 
патрульні повідомили жінку, що 
правопорушення відбувається не на території 
їх маршруту, а покидати свій маршрут їм 
заборонено. Патрульні проінформували, що 
вони лише повідомлять про напад 
оперативного чергового міськрайліноргану для 
направлення на місце події іншого наряду. 

   Порушено; 
   - статтю 2 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, 
запобігання правопорушенням та їх припинення, виявлення і 
розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили. 
    - пункт 153 Статуту патрульно-постової служби міліції 
України, затвердженого наказом МВС України від 28.07.1994 
року № 404, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
06.09.1994 року за № 213/423 (надалі – Статуту), відповідно до 
якого наряд зобов’язаний нести службу на маршруті (посту) 
безвідлучно протягом установленого часу, але він може 
тимчасово залишити маршрут за необхідністю захисту 
громадян від нападу; для переслідування злочинців, що 
зникають, за необхідністю відновлення громадського 
порядку, запобігання та припинення злочинів  

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану за номером 
«102» і повідомити про вчинений напад та 
про відмову  патрульних вжити 
невідкладних заходів для припинення 
правопорушення, зазначивши місце і час 
його скоєння, місце свого перебування та 
установчі дані співробітників міліції. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне 
патрульними порушення відповідальну 
особу від керівництва ОВС і керівника 
підрозділу ПС та викликати їх особисто на 
місце події. 
      3. Повідомити про факт відмови 
патрульних виконувати свої обов’язки за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
      4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу бездіяльності наряду 
міліції. 
5. Повідомити про цей факт орган 
прокуратури, правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та інтернет - видання 

2.      Наряд патрульних прибув до нічного клубу,  
при вході до якого відбувалась бійка між 

    Порушено: 
   - статтю 12 Закону України «Про міліцію». відповідно до якої 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
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малолітніми особами із застосуванням ножів 
та травматичного пістолету. Під час 
затримання правопорушників, один з них 
викинув ніж і, тікаючи від міліціонерів, забіг у 
приміщення клубу. Переслідуючи 
правопорушника, патрульний здійснив 
прицільний постріл зі зброї, внаслідок якого 
поранив малолітнього у ногу. 

вогнепальну зброю забороняється застосовувати вогнепальну 
зброю, спеціальні заходи та фізичну силу до малолітніх (крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і 
здоров’ю людей, працівників міліції або збройного нападу чи 
збройного опору). Застосуванню вогнепальної зброї повинно 
передувати попередження про намір її використання, за 
виключенням випадків, коли виникає безпосередня загроза життю 
громадян або співробітника міліції.  
      - статтю 15 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої співробітникам міліції забороняється застосовувати і 
використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні 
людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. 
       - пункт 218 Статуту, відповідно до якого забороняється 
застосовувати і використовувати вогнепальну зброю проти 
малолітніх, а також жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку, або з вираженими ознаками інвалідності (крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і 
здоров’ю людей, працівників міліції або збройного нападу чи 
збройного опору). 
       Перед застосуванням зброї працівник міліції, крім випадків, 
коли його життю або життю і здоров’ю громадян загрожує 
безпосередня небезпека, повинен зробити попередження про 
намір її застосування окликом: «Стій! Стріляти буду!» і 
пострілом вверх.  
       - пункт 219 Статуту, відповідно до якого без попередження 
зброя може бути застосована при раптовому або озброєному 
нападі, нападі з використанням бойової техніки, транспортних 
засобів, літальних апаратів, при втечі з під варти зі зброєю або з 
використанням транспортних засобів, а також для визволення 
заручників.   
 

співробітників міліції. 
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про порушення 
патрульними правил застосування 
вогнепальної зброї, зазначивши місце і час 
скоєння такого порушення, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового невідкладно 
повідомити про вчинене патрульними 
порушення відповідального від 
керівництва ОВС і керівника підрозділу 
ПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    3. Повідомити про порушення правил 
застосування патрульними вогнепальної 
зброї за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному підрозділі міліції та сайті 
УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення правил 
застосування вогнепальної зброї 
дільничними інспекторами міліції. 
     5. У письмовій формі звернутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення правил 
застосування вогнепальної зброї 
міліціонерами. 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

3.     За перебування у громадському місці у 
нетверезому стані патрульним нарядом 
затримано чоловіка похилого віку з явними 
ознаками інвалідності (деформація руки). Під 

   Порушено: 
    - статтю 12 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу і 
спеціальні заходи (гумові палки, наручники) лише після 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
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час посадки в патрульний автомобіль, 
затриманий почав обурюватись і пручатись, не 
бажаючи сідати до автомобіля. Патрульні без 
умовлянь одразу застосували силу і один з них  
вдарив  затриманого гумовою палкою по 
животу, після чого, використовуючи прийоми 
рукопашного бою,  чоловіку завернули назад 
обидві руки  та одягнули наручники.  

попередження про намір їх використати (якщо дозволяють 
обставини). Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і 
зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня 
загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.    
      Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби 
і вогнепальну зброю до осіб похилого віку або з вираженими 
ознаками інвалідності забороняється (як і до жінок, з явними 
ознаками вагітності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору). 
        У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не 
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання 
покладених на міліцію обов’язків, і має зводитись до мінімуму 
можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників.   
    - статтю 13 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої працівники міліції мають право застосовувати заходи 
фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для 
подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється 
із застосуванням сили щодо працівників міліції, якщо інші 
способи були застосовані та не забезпечили виконання 
покладених на міліцію обов’язків. 
      - статтю 211 Статуту, відповідно до якої завдання ударів 
гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, 
статевих органах забороняється. 
 

повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про порушення 
патрульними правил застосування фізичної 
сили і спеціальних засобів, зазначивши 
місце і час скоєння такого порушення, 
місце свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про вчинене патрульними порушення 
відповідального від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    3. Повідомити про факт надмірного 
застосування сили патрульними при 
затриманні інваліда за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
підрозділі міліції. Та сайті УМВС. 
      4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення порядку і 
правил застосування заходів фізичного 
впливу та спеціальних засобів 
працівниками патрульної служби. 
    5 .  У письмо вій формі звер нутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення порядку і правил 
застосування заходів фізичного впливу та 
спеціальних засобів працівниками 
патрульної служби. 
    6. За можливості повідомити про цей 
факт правозахисні громадські організації, 
ЗМІ та інтернет - видання. 

4.      Патрульний наряд міліції зупинив 
громадянина та зажадав від нього надати 
паспорт або інший документ, що посвідчує 
його особу, мотивуючи це необхідністю 
з’ясувати, чи не перебуває він у розшуку. 

     Порушено: 
    - пункт 2 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліціонери мають право перевіряти у 
громадян документи при підозрі у вчиненні правопорушень. 
     - пункт 251 Статуту, відповідно до якого доставляння 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити оперативного чергового про 
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Громадянин повідомив своє прізвище, ім’я та 
по-батькові, дату народження і адресу 
реєстрації та пояснив, що документів при собі 
не має, але може зателефонувати близьким, які  
привезуть його паспорт.   Патрульний наряд 
міліціонер вирішив доставити громадянина до 
райвідділу міліції для встановлення його особи 
і перевірці по інформаційній базі 
розшукуваних злочинців. 

розглядається, як обмеження особистої свободи, а тому працівник 
міліції  перед тим, як застосувати цей захід, повинен зробити все 
необхідне, щоб безпосередньо на місці ретельно розібратися в 
обставинах порушення і вжити відповідних заходів.  
 

необґрунтований намір патрульних 
доставити громадянина до райвідділу 
міліції, зазначивши місце і час  події, місце 
свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на відсутність 
необхідності доставляння громадянина до 
райвідділу міліції. 
    4. Повідомити про випадок 
необґрунтованого наміру патрульних 
доставити громадянина до райвідділу 
міліції  за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу поведінки наряду міліції. 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

5.      До громадян, які голосно сперечались  між 
собою на вулиці у вечірній час, підійшов наряд 
міліції і став вимагати припинення 
антигромадської поведінки. Порушники 
пред’явили свої документи, виконали вимоги 
міліції, припинили спір та висловили бажання 
розійтися по домівках. Проте міліціонери 
повідомили, що громадяни будуть доставлені 

   Порушено: 
  - пункт 133 Статуту, відповідно до якого нарядам міліції 
надається право вимагати від громадян припинити чинення 
правопорушень та  на місці попереджати осіб, які допустили 
малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 
зазначених вимог, застосовувати, передбачені Законом України 
«Про міліцію», заходи примусу; 
     - пункт 231 Статуту, відповідно до якого затримання осіб, які 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
      2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити  оперативного чергового про 
необґрунтований намір патрульних 
доставити громадян до райвідділу міліції, 
зазначивши місце і час  події, місце свого 
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ними до дільничного пункту міліції для 
складання адміністративного протоколу про 
вчинення ними  дрібного хуліганства.  

порушують громадський порядок, здійснюється нарядом міліції 
в разі невиконання ними усних попереджень працівників 
міліції для припинення правопорушень.     
   - пункт 259 Статуту, відповідно до якого доставляння 
правопорушника може застосовуватись:  
    а) з метою складання протоколу про адміністративне 
правопорушення в разі неможливості скласти його на місці 
вчинення правопорушення і якщо складання протоколу є 
обов’язковим,  

    б) для встановлення особи порушника і складання протоколу 
про правопорушення, якщо у порушника немає документів, що 
посвідчують особу і немає свідків, які б могли повідомити 
необхідні дані про нього.  
 

перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на відсутність 
необхідності доставляння громадян до 
райвідділу міліції. 
     4. Повідомити про випадок 
необґрунтованого наміру патрульних 
доставити громадян до райвідділу міліції  
за телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу поведінки наряду міліції. 
    6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

6.     Співробітниками патрульної служби за 
дрібне хуліганство був затриманий чоловік без 
документів, який у подальшому поміщений до 
патрульного автомобіля для доставляння у 
райвідділ. По дорозі до підрозділу міліції, 
патрульний наряд вирішив перевірити 
дотримання громадського порядку на 
дискотеці. Залишивши затриманого в 
автомобілі, патрульні дві години перебували в 
місці проведення заходу. Після цього, прибули 
із затриманим до пункту з охорони 
громадського порядку, де протягом трьох 
годин встановлювали його особу, складали 

    Порушено: 
    - статтю 259 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої доставляння 
правопорушника має бути проведено у можливо короткий 
строк. Перебування доставленої особи у штабі громадського 
формування з охорони громадського порядку, приміщенні 
виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати 
більш, як одну годину; 
    - пункт 251 Статуту, відповідно до якого доставляння є 
обмеженням особистої свободи правопорушника, а тому  перед 
тим, як застосувати цей захід, необхідно зробити все, щоб 
безпосередньо на місці ретельно розібратися в обставинах 
правопорушення. 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому про 
порушення законодавства з боку 
співробітників патрульної служби, 
зазначивши місце і час події, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
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протокол про адміністративне 
правопорушення і проводили особистий огляд 
затриманого. Тільки після цього чоловік був 
допроваджений до чергової частини підрозділу 
міліції.  

 
 

керівника підрозділу ПС та скерувати їх 
особисто до місця утримування 
затриманого.. 
    3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення порядку  та термінів 
затримання громадянина при його 
доставлянні до ОВС працівниками 
патрульної служби. 
    4 .  У письмо вій формі звер нутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення порядку  
затримання та термінів обмеження волі 
при доставлянні затриманого до ОВС 
працівниками патрульної служби. 
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські органі-зації, ЗМІ 
та інтернет - видання. 

7.      В парку відпочинку о 10 годині ранку 
патрульним нарядом були затримані за 
розпивання спиртних напоїв  два студенти. 
Незважаючи на те, що останні пред’явили 
міліціонерам студентські квитки, об 11 годині 
правопорушники були доставлені до 
райвідділу міліції, де протягом чотирьох годин 
проводився особистий огляд, складались 
протоколи про адміністративне затримання та 
адміністративне правопорушення за ознаками 
ст. 178 КУпАП. На неодноразові прохання 
затриманих повідомити про місце їх 
перебування рідних, адвоката та адміністрацію 
навчального закладу, міліціонери заявили, що 
зроблять це лише після того, як буде складено 
всі необхідні в таких випадках матеріали і за 
ними буде прийнято відповідне рішення. 

   Порушено: 
   - статтю 260 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої адміністративне затримання 
особи допускається: з  метою припинення адміністративного 
правопорушення коли вичерпані інші заходи впливу; у разі 
необхідності встановлення особи або для складання протоколу 
про адміністративне правопорушення у разі неможливості 
складання його на місці вчинення правопорушення;  
   - статтю 263 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої адміністративне затримання 
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може 
тривати не більше як три години. У виняткових випадках, у 
зв’язку з особливою потребою, законами України може бути 
встановлено інші строки адміністративного затримання (у даному 
випадку за правопорушення по статті 178 КУпАП це не 
передбачено). 
    - статтю 5 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
міліція негайно, але не пізніш як через дві години після 
затримання або арешту осіб повідомляє про їх місцеперебування 
родичів та, у разі усного або письмового клопотання затриманого, 
його захисника, а також адміністрацію за місцем роботи чи 
навчання 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
  2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому про 
порушення законодавства з боку 
співробітників патрульної служби, 
зазначивши місце і час події, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто до місця перебування 
затриманих. 
    3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення порядку  та термінів 
адміністративного затримання громадян.. 
     4. У письмовій формі звернутись до 
територіального органу прокуратури зі 
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     - статтю 261 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої про місце перебування 
особи, затриманої за вчинення адміністративного 
правопорушення, негайно повідомляються їх родичі, а на її 
прохання також власник відповідного підприємства, установи, 
організації або уповноважений ним орган. 

скаргою на порушення порядку  
затримання та термінів адміністративного 
затримання громадян.  
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські органі-зації, ЗМІ 
та інтернет - видання. 

 8.     На прохідну приватного підприємства, що 
розташоване на маршруті патрулювання, 
прибув патрульний наряд, який повідомив 
сторожа про те, що має намір оглянути 
приміщення і територію підприємства з метою 
переконатися про відсутність чинення на 
території правопорушень. 

    Порушено: 
    - пункт 15 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліціонери мають право безперешкодно і у 
будь-який час доби входити на територію і в приміщення 
підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці, та 
оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб 
підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та 
інших надзвичайних обставинах. Співробітники міліції мають 
право перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших 
приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і 
в приміщеннях підприємств, установ і організацій з 
повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення 
безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, 
виявлення і затримання осіб, які його вчинили.   
     - пункт 154 Статуту, відповідно до якого під час несення 
служби наряду забороняється заходити без службової 
необхідності в житлові будинки, їдальні, магазини та інші 
приміщення. 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про наміри патрульних 
діяти всупереч законодавству, зазначивши 
місце і час події, місце свого перебування 
та установчі дані співробітників міліції. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне 
патрульними порушення відповідальну 
особу від керівництва ОВС і керівника 
підрозділу ПС та викликати їх особисто на 
місце події. 
    3. Повідомити про дії патрульних за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу бездіяльності наряду міліції. 
    5. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

9.     Наряд патрульної служби зробив 
зауваження громадянину, який порушував 
громадський порядок, на що останній 
відреагував збуджено і почав обурюватись 
діями міліціонерів. У відповідь патрульні 
проявили грубість, погрожуючи застосуванням 
фізичної сили та спеціальних засобів 

    Порушено: 
     - пункт 144 Статуту, відповідно до якого в розмові з 
громадянами працівники міліції повинні виявляти спокій, 
витримку, розсудливість. Патрульні не повинні відповідати 
грубістю на грубість і у своїх діях керуватись особистими 
неприязними почуттями. Коли порушник на зроблені йому 
зауваження реагує збуджено, необхідно дати йому час 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про поведінку 
патрульних, зазначивши місце і час  події, 
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(наручників, гумової палиці). заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій. 
Роз’яснити неправомірність його поведінки з посиланням на 
відповідні закони, постанови та інші нормативні акти. 
       Зауваження правопорушникам, які мають при собі дітей, по 
можливості, робиться так щоб діти не чули. 
    -  пункт 143 Статуту, відповідно до якого у поводженні з 
громадянами патрульні не повинні допускати погрози, повчання 
і несправедливі докори, пред’явлення незаслужених звинувачень, 
іронічне або неввічливе викладення зауважень, вирази або 
репліки, які ображають людську гідність. 

місце свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
     3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на порушення 
порядку звернення та спілкування з 
громадянами працівника патрульної 
служби. 
    4. Повідомити про поведінку 
міліціонерів за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу поведінки наряду 
міліції. 
     6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

10.      Між подружжям на подвір’ї  власного 
домогосподарства відбувається побутова 
суперечка.  Патрульний наряд міліції, що 
проходив мимо, наказав присутнім пред’явити 
документи, після перевірки яких,  доставив 
учасників побутового конфлікту до райвідділу 
міліції. Під час доставляння в розмові із 
затриманими міліціонер повідомив чоловіка, 
що декілька місяців тому його дружину було 
затримано за підозрою у занятті проституцією.  

    Порушено: 
    - частину 3 статті 5 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якої міліція не розголошує відомостей, що 
стосуються особистого життя людини, принижують її честь і 
гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого. 
     - пункт 145 Статуту, відповідно до якого міліціонери не 
повинні втручатись у суперечки особистого (домашнього) 
характеру, за винятком випадків, коли є безпосередньо небезпека 
для життя і здоров’я громадян, допускається порушення 
громадського порядку або хто-небудь потребує допомоги. 
      - статтю 259 Кодексу України про адміністративні 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про необґрунтований 
намір патрульних доставити учасників 
конфлікту до райвідділу міліції, 
зазначивши місце і час  події, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
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правопорушення, відповідно до якої доставляння 
правопорушника до підрозділу міліції може застосовуватись: 
     а) з метою складання протоколу про адміністративне 
правопорушення в разі неможливості скласти його на місці 
вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є 
обов’язковим; 
     б) для встановлення особи порушника і складання протоколу 
про правопорушення, якщо у порушника не має документів, 
що посвідчують особу і не має свідків,  які б могли по відо мити 
необхідні дані про нього.  

від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на відсутність 
необхідності доставляння учасників 
конфлікту до райвідділу міліції та 
можливість складення  протоколу про 
адміністративне порушення на місці його 
вчинення. 
    4. Повідомити про випадок 
необґрунтованого наміру патрульних 
доставити учасників конфлікту до 
райвідділу міліції  за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу поведінки наряду 
міліції. 
      6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

11.     Перевіряючи паспорт у затриманого 
правопорушника, патрульний міліціонер 
перегортав його сторінки, слинячи пальці рук, 
а потім кинув паспорт у патрульний 
автомобіль. На зауваження громадянина, що у 
паспорті знаходиться банківська картка та 
гроші, міліціонер відповів, що вони нікуди не 
подінуться і документи разом з коштами він 
отримує після прийняття остаточного рішення 

    Порушено: 
   - пункт 147 Статуту, відповідно до якого з документами, що 
перевіряються у громадян, патрульний повинен поводитися 
акуратно, не робити на них або в них будь-яких поміток. 
      Якщо у документ вкладені гроші, записки і т. ін., необхідно 
запропонувати власнику самому вилучити з нього вказані 
предмети. 
      - пункт 234 Статуту, відповідно до якого у осіб, які вчинили 
адміністративне правопорушення або злочин, працівники міліції 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про поведінку 
патрульних, зазначивши місце і час  події, 
місце свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
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за фактом скоєного правопорушення.  
  

вилучають документи та предмети, які можуть бути речовими 
доказами або використані на шкоду їх здоров’ю. 

від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
     3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на порушення 
патрульними порядку поводження з 
документами і їх вилучення. 
      4. Повідомити про поведінку 
міліціонерів за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення 
патрульними порядку поводження з 
документами і їх вилучення.. 
       6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

12.       Особистий огляд  затриманої за підозрою у 
вчиненні правопорушення громадянки, було 
проведено патрульним чоловічої статі і за 
участю одного понятого. Огляд сумочки 
здійснювався за відсутності затриманої, яка в 
цей час надавала пояснення іншому 
працівнику наряду у патрульній машині. 
Остільки понятим була присутня лише одна 
особа, складання протоколу міліціонерами 
було відкладено до доставляння  громадянки у 
райвідділ міліції.   

     Порушено: 
     - статтю 264 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої особистий огляд може 
проводитися лише особою однієї статі з тим, кого оглядають і в 
присутності двох понятих тієї ж статі. 
    -  пункт 239 Статуту, відповідно до якого огляд речей, ручної 
кладі, багажу, знарядь транспортних засобів та інших предметів 
здійснюється, як правило, у присутності особи у власності 
(володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, 
предмети можуть бути піддані огляду за участю двох понятих 
при відсутності власника. 
      Про особистий огляд, огляд речей, складається протокол або 
про це робиться відповідний запис у протоколі про 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на порушення  у 
проведенні особистого огляду та огляду 
речей затриманої 
     3. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
скоєне патрульними порушення, 
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адміністративне правопорушення чи в протоколі про 
адміністративне затримання. 
 
 

зазначивши відомі дані про співробітників 
міліції, місце і час вчинення порушення. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх на 
місце події. 
      4. Проінформувати про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
       5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення 
зовнішнього вигляду і екіпіровки нарядом 
ПСМ.  
     6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

13.       Патрульними був зупинений чоловік, 
зовнішність якого  приблизно відповідала 
прикметам розшукуваного злочинця. 
Встановивши за наявним у чоловіка паспортом 
його особу, патрульні прийняли рішення 
затримати громадянина за підозрою у вчиненні 
злочину, якому пояснили лише те, що його 
зріст, колір волосся та одяг схожі на 
параметри, зазначені у орієнтуванні по 
розшуку злочинця. На затриманого наділи 
наручники і посадили до патрульної машини. 
На прохання чоловіка надати можливість 
викликати адвоката патрульні відповіли, що 
таку можливість буде йому пізніше надано 
слідчим . 

    Порушено: 
    - пункт 5 статті 11 Закону України «Про міліцію», статтю 
106 Кримінально-процесуального кодексу України,  пункти 
236,  237 Статуту, відповідно до яких міліціонер має право 
затримувати підозрюваних у скоєнні злочину при наявності 
таких підстав: 
    а) особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після 
його вчинення; 
    б) коли очевидці, в тому числі і потерпілі прямо вкажуть на 
дану особу, що саме вона вчинила злочин; 
    в) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому будуть 
виявлені явні сліди злочину; 
      За наявністю інших даних, що дають підставу підозрювати 
особу у вчиненні злочину, вона може бути затримана нарядом 
міліції лише у тому разі, якщо намагається втекти або виявити 
непокору законній вимозі працівників міліції.  
       - статтю 29 Конституції України, відповідно до якої 
заарештованому або затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту (затримання), роз’яснені його 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану за номером 
«102» і повідомити про наміри патрульних 
діяти всупереч законодавству, зазначивши 
місце і час події, місце свого перебування 
та установчі дані співробітників міліції. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне 
патрульними порушення відповідальну 
особу від керівництва ОВС і керівника 
підрозділу ПС та скерувати їх особисто на 
місце події. 
      3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на наміри 
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права та надано можливість з моменту арешту (затримання) 
користуватись правовою допомогою захисника; 
         - статтю 5 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої особам при затриманні або арешті (взятті під варту) 
працівниками міліції повідомляються підстави та мотиви такого 
затримання або арешту, роз’яснюється право оскаржувати їх в 
суді, надаються усно роз’яснення частини першої ст. 63 
Конституції України, права відмовитись від надання будь-яких 
пояснень або свідчень до прибуття захисника ; 
       - статтю 14 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої наручники застосовуються для доставки в міліцію осіб, які 
вчинили правопорушення, а також для конвоювання затриманих і 
підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 
чинять опір працівникам міліції або якщо  є підстави вважати, 
що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або 
собі.   
    Наручники також застосовуються для припинення опору 
працівникові міліції, які виконують службові обов’язки для 
охорони громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. 
 

патрульних діяти з порушеннями 
законодавства. 
     4. Повідомити про незаконні дії 
патрульних за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу поведінки наряду 
міліції. 
     6. Повідомити про цей факт  орган 
прокуратури, правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та інтернет – видання 

14.      На дитячому майданчику у дворі 
багатоповерхового будинку два чоловіки 
розпивали спиртні напої, нецензурно лаялись 
та ображали мешканців будинку, які робили їм 
зауваження. Наряд патрульної служби, який 
прибув на місце по телефонному виклику, 
дієвих заходів щодо правопорушників не 
вжив, а лише обмежився оголошенням 
порушникам усного попередження про 
неприпустимість антигромадської поведінки. 
Після того, як міліціонери покинули місце 
події, чоловіки поновили свої протиправні дії. 
 
.   

   Порушено: 
   - пункт 231 Статуту, відповідно до якого у разі невиконання  
особами, які порушують громадський порядок, усних 
попереджень працівників міліції для припинення порушення, 
здійснюється затримання  правопорушників; 

     - статтю 260 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення, відповідно до якої метою припинення 
адміністративного правопорушення, у разі коли вичерпані інші 
заходи впливу, проводиться адміністративне затримання; 
      - статтю 262 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення та пункт 232 Статуту, відповідно до яких 
адміністративне затримання проводиться нарядом міліції при 
вчиненні дрібного хуліганства і при розпиванні спиртних 
напоїв в громадських місцях чи появі у громадських місцях у 
п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську 
мораль.  

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. Зателефонувати по номеру «102» і 
повідомити оперативного чергового про  
неналежне виконання патрульними своїх 
обов’язків, зазначивши місце і час  події, 
місце свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повторного 
направлення на місце події патрульної 
групи спільно з відповідальною особою від 
керівництва ОВС і керівником підрозділу 
ППС. 
      3. Повідомити про факт відмови 
патрульних виконувати свої обов’язки за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
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кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
      4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу бездіяльності наряду 
міліції. 
      5. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

15.      До громадянина звернувся патрульний 
наряд міліції. Міліціонери мали неохайний 
зовнішній вигляд, у одного поверх форменого 
одягу була надіта цивільна куртка, у іншого 
була відсутня радіостанція і табельна зброя. На 
зауваження громадянина щодо форми їх одягу 
та неналежного вигляду, наряд відповів, що це 
не має відношення до виконання ними 
службових обов’язків. На прохання 
громадянина показати свої посвідчення один з 
міліціонерів повідомив, що його посвідчення 
здане у підрозділ по роботі з персоналом для 
подовження терміну  дії.          

    Порушено: 
    - статтю 5 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
«…при зверненні до громадянина працівник міліції зобов’язаний 
назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу 
службове посвідчення»; 
    - пункт 97 Статуту, відповідно до якого  який патрульний 
(постовий), який заступає на службу зобов’язаний бути: 
    - одягненим по формі за сезоном; 
    - мати зразковий зовнішній вигляд. 
    - справне спорядження. 
 
       Він повинен мати:  

- службове посвідчення; 
- табельну зброю з двома спорядженими магазинами; 
- радіостанцію, свисток, ліхтарик; 
- бланки протоколів про адміністративне правопорушення; 
- індивідуальний пакет  (аптечку); 
- засоби індивідуального захисту, спеціальні засоби; 
- картку маршруту; 
- службову книжку. 

  
   

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
    2. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на порушення 
зовнішнього вигляду підлеглими і 
екіпіровки. 
    3. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
скоєне патрульними порушення порядку 
спілкування з громадянами, зазначивши 
відомі дані про співробітників міліції, 
місце і час вчинення порушення. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх на 
місце події. 
      4. Проінформувати про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення 
зовнішнього вигляду і екіпіровки нарядом 
ПСМ.  
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16.         В пошуках родички до патрульного 
наряду міліції звернувся громадянин, 
повідомивши, що вона іноземка, доросла, 
навчається у вищому учбовому закладі, 
мешкає в гуртожитку, а вільний час проводить 
в розважальних закладах в цій частині міста. 
Куди і до кого звернутись за допомогою він не 
знає. Міліціонер відповів, що нічим йому 
допомогти не може, бо не володіє такого роду 
інформацією, так як це не відноситься до його 
прямих службових обов’язків.    

    Порушено: 
- пункт 141 Статуту, відповідно до якого патрульний 

(постовий) зобов’язаний уважно вислухати звернення 
громадян і вжити заходів за їхніми заявами, а в необхідних 
випадках пояснити, куди слід звертатись для вирішення 
поставленого питання. 
    - пункт 149 Статуту, відповідно до якого працівник міліції, 
який заступає на службу, повинен знати: 

- розміщенні в районі маршруту парки, сквери, стадіони, 
їдальні, кафе, пивні бари, ресторани, дискотеки, кінотеатри, 
готелі, ринки, вокзали, пристані, дитячі заклади та інші місця 
масового відпочинку; 

- місця компактного проживання або перебування 
іноземних громадян та осіб без громадянства; 

- час початку та закінчення роботи розміщених у районі 
великих промислових підприємств та установ,                    
транспорту,  а також режим роботи торговельних та видовищних 
закладів. 
     - пункт 16 наказу МВС України № 505 від 30.09.2008 року, 
відповідно до якого наряд у межах свого маршруту повинен 
знати:  

- характеристики території (географічну, економічну, 
соціальну, демографічну); 

- громадян, до яких можна звернутися за допомогою,  
порадою, іншою корисною для виконання службових обов’язків 
інформацією (двірників, доглядачів, консьєржів).  

 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
    2. З’ясувавши за телефоном «102» через 
оперативного чергового  
міськрайліноргану внутрішніх справ 
телефони керівника, відповідальної особи 
від керівництва, керівника підрозділу 
ПСМ, повідомити їх особисто про низький 
рівень обізнаності та професійної 
підготовки патрульного міліціонера, 
зазначивши відомі дані про співробітників 
патрульного наряду, місце та час вчинення 
порушення . 
     3. Повідомити про незадовільний рівень 
підготовки міліціонерів за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, 
інспекції з особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
      4. У письмовій формі поінформувати 
начальника УМВС області  про низький 
рівень обізнаності та професійної 
підготовки працівника патрульної служби. 
      5. За можливості повідомити про цей 
факт правозахисні громадські організації, 
ЗМІ та інтернет - видання.  
 
 

17.        Під час затримання нарядом міліції 
правопорушника, у останнього стався 
епілептичний напад. На звернення присутніх 
громадян надати йому невідкладну медичну 
допомогу,  викликати медпрацівників або 
доставити правопорушника до медичного 
закладу, патрульний заявив, що не знає як 
правильно надати допомогу в таких випадках, 
а місце знаходження найближчої медичної 
установи йому не відоме. В зв’язку з цим,  він 

     Порушено: 
     - пункт 24 статті 10 Закону України «Про міліцію» та пункт 
124 Статуту, відповідно до якого Патрульні і постові наряди 
повинні надавати у межах наявних можливостей невідкладну, 
у тому числі, медичну допомогу особам, які потерпіли від 
правопорушень і нещасних випадків, перебувають у 
безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а 
також неповнолітнім, які знаходяться без нагляду батьків. 
   - статтю 12 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
міліція забезпечує надання необхідної допомоги потерпілим в 

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
невжиття патрульними заходів по наданню 
медичної допомоги затримуваній особі та 
низький рівень обізнаності і підготовки 
патрульного наряду, зазначивши місце і 
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лише повідомить про ситуацію оперативного 
чергового міськрайліноргану  для подальшого 
реагування.  

найкоротший строк. 
    - пункт 26 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліція безперешкодно використовує 
транспортні засоби для доставки в лікувальні заклади осіб, які 
потребують невідкладної медичної допомоги. 
     - пункт 149 Статуту, відповідно до якого працівник міліції, 
який заступає на службу, повинен знати місцезнаходження 
органів державної влади і управління, правоохоронних органів, 
пожежної охорони, установ, підприємств, штабів народних 
дружин, найближчих лікарень, поліклінік, аптек…      

час надзвичайної пригоди та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про порушення відповідальну особу від 
керівництва ОВС і керівника підрозділу 
ПС та викликати їх на місце події. 
    3. Повідомити про факт відмови 
патрульних виконувати свої обов’язки за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    4. У письмовій формі поінформувати 
начальника УМВС області  про низький 
рівень обізнаності та професійної 
підготовки працівників патрульної служби, 
виклавши фабулу вчиненого скоєного 
ними порушення.  
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання.  

18. У місці громадського відпочинку до 
патрульного наряду міліції звернулась 
громадянка з вимогою вжити заходів для 
припинення вигулу собак, який заборонено в 
цьому місці рішенням міської ради. На 
звернення міліціонер відповів, що питання 
порушення правил торгівлі не підконтрольне 
міліції і знаходиться в компетенції податкових 
органів. Про існування загальнообов’язкового 
рішення міської ради щодо заборони вигулу 
тварин в цьому місці йому невідомо.  

   Порушено: 
   - пункти 4, 124 Статуту, відповідно до яких патрульні і постові 
наряди повинні: знати закони та інші нормативні акти органів 
місцевої державної виконавчої влади з питань забезпечення 
громадської безпеки і охорони громадського порядку, вимагати 
від громадян їх виконання, а також забезпечувати виконання 
загальнообов’язкових рішень органів місцевого самоврядування, 
прийнятих ними у межах своєї компетенції, з питань охорони 
громадського порядку і правил торгівлі у невстановлених місцях; 
     - пункт 141 Статуту, відповідно до якого патрульний 
(постовий) повинен уважно вислухати звернення громадян і 
вжити заходів за їхніми заявами, а в необхідних випадках 
пояснити, куди слід звертатись для вирішення поставленого 
питання.   

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на низький рівень  
професійної підготовки та бездіяльність 
працівників патрульної служби. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану за номером  
«102» та повідомити  про невжиття 
патрульними заходів  реагування на 
звернення та низький рівень обізнаності і 
підготовки патрульного наряду, 
зазначивши  установчі дані співробітників 
міліції. Одночасно вимагати від 
оперативного чергового повідомити про 
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порушення відповідальну особу від 
керівництва ОВС і керівника підрозділу 
ПС та викликати їх на місце події. 
      3. Повідомити про факт відмови 
патрульних виконувати свої обов’язки за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу неналежної  
професійної підготовки та бездіяльності 
наряду міліції. 
     5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання.  
 

19.      До патрульного наряду міліції звернувся 
громадянин, який повідомив, що поряд 
стихією повалено опору високовольтної 
електромережі, а обірвані проводи під 
напругою впали на пішохідний тротуар. 
Громадянин попрохав допомоги та поради, на 
що міліціонер відповіли, що нічим не можуть 
допомогти, так як повинні пересуватися по 
маршруту і порадив зателефонувати до 
аварійної служби чи за номером «101» до 
управління МНС. 

      Порушено: 
    - пункт 124 Статуту, відповідно до якого патрульні і постові 
наряди зобов’язані доповідати черговому по міськрайліноргану 
про всі випадки виникнення загрози громадській безпеці і 
необхідності залучення технічної допомоги та аварійних служб, 
не допускати громадян в небезпечну зону. 
   - пункт 283 Статуту, відповідно до якого при виявленні 
обриву повітряних проводів високої напруги патрульні повинні: 

      а)якщо обірваний провід під напругою знаходиться на землі, в 
місцях руху транспорту і пішоходів, встановити шляхи його 
об’їзду і обходу;  
     б) при наявності осіб, які перебувають у безпорадному або 
небезпечному для життя і здоров’я стані, організувати надання 
їм невідкладної медичної допомоги; 
     в) доповісти оперативному черговому внутрішніх справ і 
викликати на місце аварійну бригаду підприємства по 
ремонту зовнішніх електромереж; 
     г) з прибуттям на місце аварійної бригади забезпечувати 
охорону місця обриву.  
  

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про відмову  
патрульних вжити невідкладних заходів по 
забезпеченню безпеки громадян, 
зазначивши місце і час  події, місце свого 
перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
     3. Повідомити про факт відмови 
патрульних виконувати свої обов’язки за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
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розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
      4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу бездіяльності наряду 
міліції. 
     5. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

20.     Наблизившись в громадському місці до 
групи молоді патрульний міліціонер з відстані 
5 метрів жестом  та словами «до мене» підізвав 
молодого чоловіка, який тримав надпиту 
пляшку пива. Коли ж до нього наблизився 
чоловік, патрульний представившись – 
міліціонер Петренко – наголосив «порушуємо, 
давай документ». На запитання дівчини, що 
підійшла слідом за чоловіком - «у чому 
справа», патрульний у грубій формі відповів  
«це не твоє діло, відійди». На вимогу 
громадянки пред’явити своє службове 
посвідчення, патрульний відповів, що не 
зобов’язаний це робити. 

    Порушено: 
   - частину  2 статті 5 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якої міліція поважає гідність особи і виявляє до 
неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її 
соціального походження, майнового…. При зверненні до 
громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє 
прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове 
посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції 
повинен виявляти високу культуру і такт. 
      - пункт 141 Статуту, відповідно до якого встановлений 
наступний порядок звернення патрульного (постового) 
міліціонера до громадян: 
    а) патрульний (постовий) повинен звертатися до громадян з 
повагою на «Ви»; 
    б) при зверненні до громадянина він повинен привітатись з 
ним, після чого, приклавши руку до головного убору, назвати 
своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове 
посвідчення; 
     г) повідомити мету звернення; 
     д) свої вимоги і зауваження викладати в переконливій формі. 
       Якщо до патрульного (постового) звертається громадянин, 
співробітник міліції зобовязаний: прикладати руку до 
головного убору,  уважно  вислух ати і вжити захо дів за їх німи 
заявами. 
       - пункт 143 Статуту, відповідно до якого у поводженні з 
громадянами патрульний не повинен допускати зверхній тон, 
грубість, зарозумілість, іронічне або неввічливе викладення 
зауважень, ображаючі жести або знаки . 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
      2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про поведінку 
патрульних, зазначивши місце і час  події, 
місце свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
     3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце посадову 
особу, що має право перевірки патрульної 
служби, та вказати йому на порушення 
порядку звернення та спілкування з 
громадянами працівника патрульної 
служби. 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу поведінки наряду 
міліції. 
     5. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 

 
21.      До постового міліціонера, який тимчасово, 

до приїзду слідчого оперативної групи, 
    Порушено: 
  - статтю 3 Конституції України, відповідно до якої життя і 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
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обмежував доступ на місток, де було скоєне 
пограбування, до приїзду звернулася 
громадянка у супроводі лікаря з проханням 
пропустити їх через місток на другий берег 
річки, для надання невідкладної медичної 
допомоги її хворій матері, яка перебуває в 
автомобілі у безпорадному стані Постовий 
міліціонер повідомив, що не може виконати 
таке прохання, оскільки доступ на місток 
тимчасово заборонено і порадив знайти інший 
шлях до автомобіля з хворою жінкою. 

здоров’я людини визнаються найвищою соціальною цінністю; 
   - пункт 15 статті 10 Закону України  «Про міліцію», 
відповідно до якого міліціонер зобов’язаний вживати 
невідкладних заходів для врятування людей і надання їм 
допомоги. 
   - пункт 133 Статуту, відповідно до якого нарядам міліції 
патрульно служби надається право тимчасово обмежувати або 
забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи 
об’єкти виключно з метою забезпечення громадського порядку, 
громадської безпеки, охорони і здоров’я людей. 
       Міліція вправі обмежувати або забороняти рух транспорту і 
пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів 
тільки у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших 
надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю 
людей. 
  

співробітника міліції. 
     2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану по лінії 
«102» і повідомити про ситуацію, що 
склалася, зазначивши місце і час  події, 
місце свого перебування та установчі дані 
співробітників міліції. Одночасно вимагати 
від оперативного чергового повідомити 
про скоєне патрульними порушення 
відповідальну особу від керівництва ОВС і 
керівника підрозділу ПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
     3. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонеру викликати на місце посадову 
особу, що має право перевіряти несення 
служби, та вказати йому на 
необґрунтовану заборону у пересуванні 
медичного працівника. 
      4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу поведінки наряду 
міліції. 
      5. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання 
 

22.       Наряд патрульних з собакою мав намір 
затримати чоловіка за злісну непокору 
законним вимогам працівників міліції, проте 
правопорушник відмовився підійти до 
патрульних і спробував втекти. Міліціонер 
відразу дав команду собаці, який наздогнав 
чоловіка, повалив його на землю і тривалий 
час не відпускав, незважаючи на вимоги 
патрульних. Міліціонер пояснив таку 
неслухняність собаки, його недостатнім 
вишколом і тим, що хазяїн собаки у 
теперішній час несе службу у складі іншого 
наряду. 

Порушено: 
   - пункт 181 Статуту, відповідно до якого для охорони 
громадського порядку використовуються службові собаки, які 
пройшли відповідний курс дресирування, визнані 
придатними для службового користування і перебувають у 
штатах підрозділів службового собаківництва. 
     - пункт 182 Статуту, відповідно до якого право застосовувати 
службових собак надається працівникам міліції, які несуть з 
ними службу.  
    - пункт 188 Статуту, відповідно до якого перед  
застосуванням собаки, співробітник міліції повинен  двічі, 
українською і російською мовами, зробити попередження: 
«Стій! Пускаю собаку!» з наданням часу, достатнього для 
припинення правопорушення і виконання вимог міліціонера 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників міліції. 
     2. У ввічливій формі запропонувати 
міліціонерам викликати на місце події 
посадову особу, яка має право перевіряти 
несення служби та проінформувати його 
про порушення встановленого порядку 
застосування собаки.. 
       3. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану за номером 
«102» і повідомити про порушення 
патрульними встановленого порядку 
застосування собаки, зазначивши місце і 
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   час події, місце свого перебування та 
установчі дані співробітників міліції. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне 
патрульними порушення відповідального 
від керівництва ОВС і керівника 
підрозділу ПС та скерувати їх особисто на 
місце події. 
     4. Повідомити про незаконні дії 
патрульних за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
      5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу поведінки наряду 
міліції. 
       6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання 

23.      Патрульним нарядом міліції у неділю, під 
час проведення акції протесту, біля міської 
ради був затриманий в адміністративному 
порядку і допроваджений до райвідділу міліції 
студент місцевого інституту, якого міліціонери 
звинувачували у порушенні громадського 
порядку. У зв’язку із затриманням  у вихідний 
день, затриманий був допроваджений до суду 
для розгляду адміністративної справи лише у 
понеділок. У судовому засіданні суддя виніс 
постанову про закриття адміністративної 
справи за відсутністю в діях затриманого 
складу правопорушення. Студент звернувся до 
керівника підрозділу патрульної служби з 
вимогою притягнути до відповідальності 
патрульних, які здійснили його  затримання та 
офіційно перед ним вибачитись. В свою чергу 
начальник підрозділу ПСМ відповів, що його 

    Порушено: 
     - статтю 25 Закону України « Про міліцію». відповідно до 
якої працівник міліції у межах наданих законодавством 
повноважень, самостійно приймає рішення і несе за свої 
протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну 
відповідальність. При порушенні працівником міліції прав і 
законних інтересів громадянина міліція зобов’язана вжити 
заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих 
матеріальних збитків і на вимогу громадянина публічно 
вибачитись. 

                  
    

    1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників патрульного наряду міліції 
та керівника підрозділу патрульної 
служби. 
     2. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з вимогою відшкодувати 
завдану незаконним затриманням шкоду, 
принести публічні вибачення та притягти 
до відповідальності патрульних за 
незаконне адміністративне затримання. 
      3. У письмовій формі звернутись до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на незаконне адміністративне 
затримання і складення матеріалу про 
правопорушення патрульними та відмову 
відшкодувати завдану шкоду і публічно 
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підлеглі лише сумлінно виконували свої 
службові обов’язки, а тому вибачатись їм 
немає за що. 

вибачитись за вчинення незаконних дій. 
     4. У письмовій формі звернутись до 
суду з позовом про відшкодування шкоди, 
завданої незаконними діями працівників 
міліції.  
     5. За можливості повідомити про цей 
факт правозахисні громадські організації, 
ЗМІ та інтернет - видання. 
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А Л Г О Р И Т М 
проведення моніторингу дотримання прав людини військовослужбовцями внутрішніх військ МВС та співробітниками підрозділів міліції особливого 

призначення «Беркут» 
 

№ Напрямок 
моніторингу 

 
Критерії, що підлягають оцінюванню 

Нормативно-правове 
обґрунтування 

Методи  
отримання 
інформації 

1. Зовнішній 
вигляд, 
наявність необхідної 
екіпіровки 

        Перед заступанням військовослужбовців на службу по забезпеченню 
охорони громадського порядку, командуванням військової частини внутрішніх 
військ МВС  проводиться  стройовий огляд особового складу з метою перевірки 
зовнішнього вигляду, недопущення до служби в брудному або пошкодженому 
взутті, обмундируванні, із запахом алкоголю, зайвими речами в кишенях (велика 
сума грошей, книги, періодичні видання тощо), а також справності екіпірування, 
засобів індивідуального захисту та активної оборони. 
    Якщо військовий наряд виявиться непідготовленим до несення служби, 
командир військової частини повертає його в підрозділ для додаткової 
підготовки або заміни. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Військовослужбовець внутрішніх військ повинен мати: 
     - службове посвідчення встановленого зразка (у начальника військового 
наряду, начальника патрульної групи, чергового військових нарядів); 
     - контрольний листок патруля (поста охорони порядку), при патрулюванні на 
автомобілі – журнал служби автопатруля і картка маршруту патруля 
(начальникам військових нарядів); 
     - радіостанцію (у начальника військового наряду, начальника патрульної 
групи, чергового  військових нарядів); 

- свисток; 
- індивідуальний перев’язувальний пакет (аптечка); 

Пункт 4.11.13.1 
Тимчасового 
положення про 
організацію служби 
спеціальних 
моторизованих 
військових частин 
міліції, військових 
частин спеціального 
призначення та 
підрозділів 
оперативного 
призначення 
внутрішніх військ МВС 
України, затвердженого 
наказом МВС України 
 від 05.07.2005 р. №521, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 01.08.2005 р.             
за  № 835/11115 (далі-
Тимчасове  положення)   
 
Пункт 2.5.8.  
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та співробітниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих служб . 
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- кишеньковий електричний ліхтар; 
    - бланки рапортів про адміністративні правопорушення ( у начальника 
військового наряду, начальника патрульної групи, чергового військових 
нарядів); 

- спеціальні засоби; 
- особисту зброя та боєприпаси (при несенні служби зі зброєю).  

 
          Військовослужбовці внутрішніх військ, які заступають на службу для 
забезпечення охорони громадського порядку, під час проведення масових 
заходів зобов’язані: 

- мати охайний зовнішній вигляд (випрасуване обмундирування відповідно 
до сезону, чисте та неушкоджене взуття); 

- справне спорядження, індивідуальний пакет (аптечки), засоби зв’язку, а 
також індивідуального захисту та активної оборони. 

 
         Начальник патруля (поста охорони  порядку) зобов’язаний слідкувати 
за додержанням патрульними (постовими) встановленої форми одягу.   
 
 
 
 
 
         Озброєння військових нарядів визначається командиром військової 
частини за погодженням зі старшим оперативним начальником. Залежно від 
характеру завдань, які виконуються військовим нарядом можуть видаватись 
спеціальні та інші засоби, а в особливих випадках – пістолети, автомати, 
сигнальні пістолети.  
 
         Форма одягу військовим нарядам установлюється командиром 
військової частини відповідно до нормативних актів МВС. При температурі 
понад + 20 дозволяється носити верхню сорочку з погонами, краваткою без 
кітеля. Формений одяг військових нарядів взимку - шапка-вушанка, куртка тепла 
(кожух), комплект чистого і непошкодженого обмундирування, взуття. При 
температурі нижче -5 і холодному вітрі дозволяється носити кожух, валянці і 
рукавички. Кожух повинен бути застібнутий на гачок і всі ґудзики. 
Спорядження, спецзасоби носяться поверх верхнього одягу. 
Виконання службових обов’язків особовий склад підрозділу здійснює в 
спеціальному обмундируванні, екіпірованому знаками розрізнення та 
символікою «Беркут», яка є єдиною для всіх регіонів України 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.11.15.  
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
Пункт 3.2.4.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
Пункт 7.5. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 7.7. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
Пункт 1.17. Положення 
про підрозділ міліції 
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       Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції, а саме: 
 
 
 
       Співробітник спецпідрозділу “Беркут» повинен мати: 

- службове посвідчення; 
- службову книжку (додаток № 2); 
- картку маршруту (поста); 
- табельну зброю з двома спорядженими магазинами; 
- радіостанцію; 
- кишеньковий ліхтарик; 
- свисток; 
- засоби індивідуального захисту, спеціальні засоби; 
- бланки протоколів про адміністративне правопорушення; 

індивідуальний пакет (аптечку).    

особливого 
призначення «Беркут», 
затвердженого наказом 
МВС України від 
18.05.2004 №529  
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію», 
пункт 3. Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 
28.07.1994 р. № 404. 
 
Пункт 97 Статуту  
патрульно-постової 
служби міліції 
України (затверджений 
наказом  МВС України 
від 28.07.1994 р. № 404, 
зареєстрований 
Міністерством юстиції 
України 06.09.1994 р. 
за № 213/423). 
 

2. Рівень 
обізнаності та 
службової 
підготовки 
 

          Особи військових нарядів зобов’язані твердо знати: 
    - законодавство України, нормативно-правові акти МВС та державної 
виконавчої влади, рішень сільських, селищних, міських рад з питань охорони 
громадського порядку; 
    - поставлені завдання з охорони громадського порядку, загальні та особливі 
обов’язки; 
    - особливості району (маршруту) несення служби; 
    - місцезнаходження органів державної влади, органів внутрішніх справ, 
державної безпеки і режим роботи промислових підприємств, транспорту, 
торговельних організацій і видовищних закладів; 
     - місця масового скупчення людей у районі несення служби: парки, сквери, 
сади, стадіони, їдальні, кафе, ресторани, театри, готелі, ринки, вокзали, пристані 
та інше; 

Пункт 3.2.1.  
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та співробітниками 
міліції; 
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      - місця можливої появи (переховування) злочинців (двори, підвали, горища, 
провулки тощо), осіб без певного місця проживання, які ведуть антисуспільний 
спосіб життя; 
      - трамвайні, автобусні та тролейбусні маршрути і найближчі зупинки метро і 
зупинки таксі; 
      - номери телефонів пожежної частини, швидкої та невідкладної допомоги, 
адреси найближчих лікарень, аптек, приймальників-розподільників, 
розташування телефонів-автоматів і повідомлювачів пожежної сигналізації на 
маршрутах патрулювання; 
     - місця несення служби нарядами міліції та добровільними громадськими 
формуваннями, способи підтримання з ними взаємодії та зв’язку; 

- засоби зв’язку з черговими військових нарядів, черговими військової 
частини і органу внутрішніх справ.          
 Якщо під час розводу військовий наряд виявиться непідготовленим 

до несення служби, командир військової частини повертає його в підрозділ 
для додаткової підготовки або заміни.  

 
 
 
     Військовослужбовець, який заступає на маршрут (пост), повинен знати:  
   - оперативну обстановку, особливості маршруту (поста) та поставлене 
завдання для охорони громадського порядку; 
    - розміщення найближчих патрулів військових нарядів та нарядів міліції; 
    - порядок підтримання зв’язку з черговим військових нарядів, іншими 
нарядами; 
    - місця можливого вчинення правопорушень, появи злочинців, інших 
правопорушників; 
     - місцезнаходження в районі маршруту (поста) відділення зв’язку, 
банківських установ та інших сховищ цінностей; 
    - розміщені в районі маршруту (поста) парки, сквери, стадіони, їдальні, кафе, 
пивні бари, ресторани, дискотеки, кінотеатри, готелі, ринки, вокзали, пристані, 
дитячі заклади та інші місця масового відпочинку громадян; 
    - місця компактного проживання або перебування іноземних громадян та осіб 
без громадянства; 
     - час початку та закінчення роботи розміщених у районі великих промислових 
підприємств та установ, транспорту, а також режим роботи торговельних та 
видовищних закладів і час їх інкасації; 
     - місцезнаходження органів державної влади і управління, правоохоронних 
органів, пожежної охорони, установ, підприємств, штабів народних дружин, 
найближчих лікарень, поліклінік, аптек, місць збереження наркотичних речовин, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.3.9. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.1.7. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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а також розташування приладів охоронно-пожежної сигналізації; 
   - трамвайні, автобусні та тролейбусні маршрути та їх найближчі зупинки, 
станції метро, стоянки автомобілів і таксі в зоні маршруту (поста); 
     - прилеглі до маршруту (поста) вулиці, провулки, площі, прохідні двори та 
інші шляхи найкоротшого руху на випадок переслідування злочинців.    

 
 

      Самостійні та спільні з працівниками міліції військові наряди по 
несенню служби з охорони громадського порядку на об’єктах транспорту 
повинні знати: 
   - географічне розташування ділянки дороги, басейну, аеропорту, вокзалу, 
порту, інших об’єктів і прилеглої до них території, а також направлення 
пасажиропотоків; 
     - інтенсивність пасажирських і вантажних перевезень, графіки руху поїздів, 
літаків, пароплавів; 
    - правила перевезення пасажирів і багажу, види проїзних документів; 
    - особливості вчинення правопорушень на об’єктах транспорту; 
    - основні посадові обов’язки працівників транспорту; 
     - порядок вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між пасажирами і 
працівниками транспорту, які перебувають при виконанні службових обов’язків.     
 
         Усі військовослужбовці повинні бути навчені правилам надання 
допомоги при пораненнях, нещасних випадках, раптових захворюваннях, 
дотримуватися особистої та загальної гігієни. Перебуваючи на службі, кожен з 
них повинен мати при собі індивідуальний перев’язочний пакет.  
 
 
    . 
       Найбільшу компетентність і професійність повинні виявляти  начальники 
військових нарядів, які проходять додаткову підготовку, складають заліки 
комісії, до складу якої в обов’язковому порядку входить представник 
територіального органу внутрішніх справ. 
 
 
         Морально-психологічна підготовка військовослужбовців внутрішніх 
військ повинна відповідати наступним  вимогам : 
    - глибоке почуття  любові  та відданості Україні,  її народу,  військовій присязі 
та військовому обов'язку;  
  - свідоме  виконання положень   Конституції   України,   інших   законодавчих  
актів  України,  наказів командирів  і  начальників; 

 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.3.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 7.13. 
Тимчасового 
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05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 6.1.5. 
Тимчасового 
положення  
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05.07.2005 р. № 521). 
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    -  розуміння державної важливості службово-бойових завдань військ, 
виховання високої особистої відповідальності за постійну готовність до  їх 
виконання ; 
   - службова активність, мужність, сміливість, чесність та непідкупність, 
військове братерство; 
     - розуміння неприпустимості проявів неорганізованості, недопущення 
невиправданих втрат людей та інших надзвичайних ситуацій. 
 
         Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції.       

 
 

     Наряд у межах свого маршруту повинен знати: 
   - характеристику території (географічну, економічну, соціальну, 
демографічну); 
   - власників торговельних точок, кіосків, пунктів обміну валюти та інших 
об’єктів, режим їх роботи і інкасації; 
   - орієнтування на дітей, які перебувають у розшуку: 
    - громадян, до яких можна звернутися за допомогою, порадою, іншою 
корисною для виконання службових обов’язків інформацією (двірників, 
доглядачів, консьєржів). 
 
      
 
 
 
    Командири підрозділів МОП «Беркут» зобов’язані: 
   - особисто проводити інструктажі особового складу, який заступає на охорону 
громадського порядку, під час яких перевіряють його готовність до несення 
служби. Проводити детальний розгляд характерних прикладів припинення 
правопорушень та дій в екстремальних ситуаціях з моделюванням найбільш 
типових випадків; 
   - вживати конкретних заходів для підвищення персональної відповідальності 
кожного працівника за стан правопорядку на закріплених постах, маршрутах, 
патрульних дільницях і зонах; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію» 
Пункт 3. Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
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МВС України від 
28.07.1994 р. № 404. 
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   - удосконалювати навчання в системі професійної підготовки працівників 
підрозділів МОП «Беркут»; 
   - щоквартально приймати в особового складу заліки зі знання Закону України 
«Про міліцію» та Інструкції із заходів безпеки при поводженні з табельною 
вогнепальною зброєю, затвердженої наказом МВС від 25.11.2003 року № 1444; 
  - постійно вивчати уявлення та погляди підлеглих, ставлення до служби та 
спроможність її нести. Звертати особливу увагу на психологічний і емоційний 
стан працівників, які заступають на охорону громадського порядку. 
 
         За особовим складом підрозділу МОП «Беркут» закріплюються конкретні 
маршрути патрулювання в місцях з найбільш складною оперативною 
обстановкою. На кожний такий маршрут розроблюються картки маршруту 
патрулювання, визначаються його особливості, порядок несення служби та 
особливі обов’язки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 1.9. 
наказу МВС України  
від 30.09.2008 р.             
№ 505 
 

3. Дотримання 
встановленого 
порядку і режиму 
несення служби 

    До виконання завдань з охорони громадського порядку, громадської безпеки 
та боротьби зі злочинністю залучаються спеціальні моторизовані військові 
частини міліції (далі – СМВЧМ), військові частини спеціального призначення 
(далі – ВЧСП) та підрозділів оперативного призначення (далі – ПОП) внутрішніх 
військ МВС України. 
       
     У своїй діяльності СМВЧМ, ВЧСП та ПОП керуються Конституцією України, 
законами України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ 
України» і «Про міліцію», іншими законодавчими актами, указами і 
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутами Збройних Сил 
України, Статутом бойової служби військ внутрішньої та конвойної охорони, 
Статутом патрульно-постової служби міліції України, нормативними актами 
Міністерствами внутрішніх справ України, а також цим Положенням. 
     
    Військовослужбовці СМВЧМ виконують службу в складі самостійних 
нарядів; військовослужбовці ВЧСП виконують службу в складі самостійних 
або спільних з представниками територіальних органів внутрішніх справ 
нарядів; військовослужбовці ПОП виконують службу в складі спільних 
нарядів з представниками територіальних органів внутрішніх справ.  
    Їх завданнями є: 
   - участь у забезпечення безпеки громадян і громадського порядку; 
    - виявлення, запобігання і припинення злочинів, уживання профілактичних 
заходів; 
   - участь у припиненні адміністративних правопорушень; 
   - виявлення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень; 

Пункт 1.2.  
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 1.4. 
Тимчасового 
положення  
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05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
Пункт 1.3. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
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    - участь у спеціальних заходах щодо виявлення, блокування і затримання 
озброєних осіб, які захопили заручників, особливо важливі державні об’єкти та 
адміністративні споруди; 
    - надання органам внутрішніх справ допомоги в припинені масових 
заворушень, що супроводжуються насильством із застосуванням зброї у 
населених пунктах, а також в установах виконання покарань; 
    - надання в межах наявних можливостей невідкладної, у тому числі медичної 
допомоги особам, які по терпіли від правопорушень і нещасних випадків, 
перебувають в безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а 
також неповнолітніх, які залишились без опіки; 
   - повідомлення відповідних державних органів і громадських об’єднань про 
аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, ужиття 
невідкладних заходів до ліквідації їх наслідків, рятування людей і подання їм 
допомоги, охорони майна.      
  
      СМВЧМ, ВЧСП та ПОП виконують покладені на них завдання в населених 
пунктах за місцем постійної дислокації. Використання з’єднань і військових 
частин для виконання завдань за межами пунктів постійної дислокації в зоні 
оперативного реагування дозволяється за рішенням старшого оперативного 
начальника за погодженням з начальником Головного управління – командувача 
внутрішніх військ МВС України, за межами зони оперативного реагування та 
надзвичайних ситуацій – за рішенням Міністра внутрішніх справ України.        
          
     Чергові військових нарядів  повинні мати  наступну документацію:    
     - патрульно-постову відомість, маршрутні картки, контрольні – листки; 
     - зразки рапортів: про попередження чи розкриття злочинів, затриманих осіб 
за адміністративні правопорушення, застосування зброї, спецзасобів чи засобів 
фізичного впливу; 
     -  схеми розстановки нарядів, патрульних дільниць, позивні, схеми організації 
зв’язку із взаємодій з  ними .     
        
        До складу військового наряду заборонено включати військовослужбовців, 
які не приймали присягу, не склали заліків після закінчення введення в бойову 
службу молодого поповнення, хворих і тих хто мав дисциплінарні стягнення. 
 
  
 
      Військові наряди при несенні служби з охорони громадського порядку 
зобов’язані: 
   - забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок, запобігати та рішуче 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 1.6. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
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Пункт 2.7.9. 
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припиняти порушення громадського порядку і злочини на встановлених 
маршрутах (місцях несення служби) та поблизу їх; 
   - припиняти адміністративні правопорушення; 
   - знати закони України  та нормативні акти органів державної виконавчої 
влади з питань забезпечення громадської безпеки та ОГП, вимагати від громадян 
їх виконання; 
   - забезпечувати виконання загальнообов’язкових рішень органів місцевого 
самоврядування, прийнятих ними в межах своєї компетенції з питань ОГП; 
   - своєчасно застерігати громадян від вчинення протиправних дій, роз’яснювати 
їм відповідальність за порушення громадського порядку, звертати увагу на осіб, 
які, зважаючи на їх поведінку, можуть вчинити злочин; 
   - додержуватись законності, ретельно та уважно розбиратися на місці з 
порушниками громадського порядку; доставляти в орган внутрішніх справ 
громадян, які вчинили злочини або грубо порушили громадський порядок, 
особам при затриманні повідомляти підстави та мотиви такого затримання; 
   - при одержанні повідомлення про злочин, що готується або який уже вчинено, 
терміново доповісти черговому військових нарядів та в чергову частину органу 
внутрішніх справ, негайно вжити заходів щодо припинення протиправних дій і 
затримання осіб, які їх скоїли. При неможливості справитися власними силами 
звернутися за допомогою (по радіостанції, за телефоном, встановленими 
сигналами, свистком) до сусідніх нарядів або залучити до цього інших громадян; 
   - при виявленні в межах маршруту (поста) слідів або предметів, які можуть 
бути доказом вчинення злочину, вжити заходів для їх зберігання і доповісти про 
це черговому військових нарядів та в чергову частину ОВС; 
   - припиняти злочини та порушення громадського порядку, які вчиняються (у 
тому числі неповнолітніми): дрібне хуліганство, вживання спиртних напоїв, 
поява в нетверезому стані в громадських місцях, що ображає людську гідність і 
суперечить нормам суспільної моралі, стрільба з вогнепальної, холодної, 
метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього 
місцях або з порушеннями встановленого порядку; 
   -  складати протоколи про адміністративні правопорушення; 
   - надавати в межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну 
допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, 
перебувають в безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а 
також неповнолітнім, які опинились в скрутному становищі; 
   - повідомляти у відповідні державні органи і громадські об’єднання про аварії, 
пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати 
невідкладних заходів до ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм 
допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду; 
    - взаємодіяти з нарядами міліції та громадськими формуваннями, посадовими 

(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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особами з метою використання їх допомоги у виконанні завдань ОГП. 
 

    Військовому наряду забороняється: 
- залишати маршрут (місце) несення служби; 

    - передавати і показувати будь-кому свою зброю, за винятком осіб, котрим він 
підлеглий; 
    - спати, відволікатися від виконання своїх службових обов’язків і 
послаблювати пильність; 

- вступати в розмови з питань, які не мають відношення до служби; 
     - порушувати правила радіообміну, вести не службові розмови за телефоном; 
   - заходити без службової необхідності в житлові будинки, кафе, 
розважальні заклади, магазини та інші приміщення.  
 
 

     Начальник патруля (поста охорони порядку) призначається з числа 
офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом військової частини, 
Він відповідає за правильне і пильне несення служби підпорядкованими йому 
патрульними (постовими) і за підтримку громадського порядку в районі несення 
служби.  

  Начальник патруля зобов’язаний: 
 -  уміло організувати службу патруля  на маршруті, постійно керувати діями 

патрульних; 
- бути для патрульних прикладом зразкового виконання поставлених завдань, 

додержуватись законності     при     застосуванні     заходів адміністративного 
впливу  до  правопорушників  та  при  затриманні,  
повідомляти підстави та мотиви такого затримання; 

- слідкувати за     додержанням     патрульними встановленої  форми  одягу,  
правил  ввічливості  у  поводженні  з громадянами 
   - при зверненні   громадян  із  заявами  і  повідомленнями  про підготовку 
до  вчинення  або  про  скоєні  злочини,  встановити  і записати прізвище,  ім'я та 
по батькові заявників,  їх адресу, час надходження повідомлення,  конкретне 
місце вчинення злочину, ким і 
 пр о ти  ко го   він  вчинений  або   го тується та інші дані,   що  мають  
значення для розкриття злочину. Доповісти про отримане повідомлення  
черговому військо вих нар ядів  і  вжити  зах о дів  що до  
запобігання злочину; 
   - при одержанні інформації про  злочинців,  які  перебувають  в  
розшуку та  прикмети осіб,  які розшукуються,  виявляти  їх  шляхом  особистого  
пошуку  в  районі маршруту  патрулювання (поста),  при цьому звертати 
особливу увагу на місця масового скупчення громадян; 

 
 
Пункт 3.1.11. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.2.4. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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   - по стійно підтр имувати   зв'язо к   і  взаємо дію  із  сусідніми  
патрулями, постами   охорони   порядку,   нарядами   міліції   і добровільними 
громадськими формуваннями. 
 

    Патрульний (постовий) призначається з числа військовослужбовців 
військової частини і відповідає за стан громадського порядку на маршруті 
несення служби. Патрульний  зобов’язаний бути в постійній готовності до 
своєчасного припинення злочинів і порушень громадського порядку, при 
затриманні громадян або застосуванні до них засобів адміністративного 
примусу, роз’яснити згідно з яким нормативним актом і за яке порушення вони 
притягаються до відповідальності. 

   
 Патрульний (постовий) має право тимчасово залишити маршрут (місце 

несення служби) в таких випадках: 
- за вказівкою осіб, яким він підпорядкований; 

    - за необхідності відновлення порядку або припинення злочину поза межами 
маршруту (поста); 
    - при переслідуванні злочинця, який намагається втекти; 
   - для доставляння в орган внутрішніх справ затриманого злочинця чи 
порушника громадського порядку; 
    - для надання допомоги сусіднім нарядам, оперативним працівникам чи 
представникам добровільних громадських формувань під час затримання 
злочинців; 
   - для доставляння до найближчої медичної установи особи, яка постраждала в 
результаті події, злочину, стихійного лиха чи нещасного випадку, а також того, 
хто опинився на вулиці або в іншому громадському місці в безпорадному стані; 
   - для вжиття заходів щодо ліквідації пожежі чи наслідків стихійного лиха; 

- для охорони місця злочину або автодорожньої пригоди; 
   - для доставляння до приймальника-розподільника безпритульного 
неповнолітнього або дитини, що заблукала. 
          Про залишення маршруту (місця несення служби) патрульний (постовий) 
телефонує або доповідає іншим способом начальникові патрульної групи або 
черговому військових нарядів.   
 
    Патрульним забороняється:  

- відволікатися від служби і послаблювати пильність; 
- вступати із громадянами в позаслужбові розмови; 

    - приймати від затриманих або передавати їм будь-які предмети без дозволу 
начальника військового наряду; 
     - показувати чи передавати будь-кому свою зброю, за винятком осіб, яким він 

 
 
 
 
Пункт 3.2.5. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
Пункт 3.2.5.4. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.2.5.5., 4.2.10, 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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підпорядковується; 
     - заходити без службової необхідності в житлові будинки, магазини, клуби, 
ресторани та інші приміщення. 
    - приймати вантажі та возити в  службовому автомобілі сторонніх осіб; 

- залишати службовий автомобіль та затриманих без нагляду; 
    - перевищувати встановлені швидкості руху (якщо це не пов’язано із 
службовою необхідністю); 
    - самостійно виключати радіостанцію під час несення служби, вести по ній 
особисті переговори. 
    - перебувати в автомобілі під час зупинок, за винятком ведення переговорів по 
радіостанції та під час розгляду справ; 
    - самовільно відхилятись від призначеного маршруту і змінювати порядок 
несення служби, якщо це не пов’язано із службовою необхідністю; 
     - передавати стороннім особам керування автомобілем. 

 
           При виконанні завдань з охорони громадського порядку і боротьби зі 
злочинністю (правопорушеннями) на військовослужбовців внутрішніх військ 
поширюються права й обов’язки, гарантії правового і соціального захисту та 
відповідальність працівників міліції.  
        
           
 
. 
 
  
           Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 10  
Закону України 
«Про внутрішні війська 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України» 
 
 
 
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію», 
пункт 3. Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України  
від 28.07.1994 р.  
№ 404. 

4. Особиста поведінка 
та  
манера спілкування 
з  
громадянами 

         
         Діяльність внутрішніх військ будується на принципах законності та 
гуманізму, поваги до особи, її прав і свобод.        
         
 

Стаття 3  
Закону України 
«Про внутрішні війська 
Міністерства 
внутрішніх справ 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
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         У взаємовідносинах з громадянами військовослужбовці повинні виявляти 
повагу і чемність. Патрульний (постовий) повинен звертатися до громадян на 
«Ви», свої вимоги і зауваження викладати ввічливо, але у переконливій 
формі. При зверненні до громадянина, він повинен привітатися з ним, після 
цього, приклавши руку до головного убору, назвати йому своє прізвище, 
звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення і повідомити 
мету звернення. 
       Якщо до патрульного (постового) звертаються громадяни, він також 
зобов’язаний прикласти руку до головного убору, уважно вислухати і вжити 
заходів відповідно до їхніх заяв, а за необхідності пояснити, куди слід 
звертатись для вирішення того чи іншого питання. 
         На вимогу громадян патрульний (постовий) зобов’язаний назвати своє 
прізвище, місце роботи і пред’явити службове посвідчення. 
 
         У розмові з громадянами військовослужбовці повинні виявляти 
спокій, витримку і розсудливість. Вони не повинні відповідати грубістю на 
грубість і у своїх діях керуватися особистими неприязними почуттями. Коли 
порушник на зроблені йому зауваження реагує збуджено, необхідно дати йому 
час заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій, пояснити 
неправомірність його поведінки з посиланням на відповідні закони, постанови 
та інші нормативні акти. Тільки після цього може бути прийняте рішення про 
доставляння порушника до органу внутрішніх справ або можливість обмежитись 
зауваженням. Зауваження особам, які мають при собі дітей, за можливості 
робиться так, щоб діти цього не чули. 
          
          Військовослужбовці не повинні втручатися в суперечки особистого 
(домашнього) характеру, за винятком випадків, коли є безпосередня небезпека 
для життя і здоров’я громадян, допускається порушення громадського порядку 
або хто-небудь потребує допомоги.  
 
          
         З підлітками патрульно-постові наряди повинні поводитися так 
ввічливо, як і з дорослими. Зауваження дітям робляться з урахуванням їх 
психології та рівня розвитку. 
 
 
        
         З документами, що перевіряються у громадян, необхідно поводитися 

України» 
 
Пункт 4.1.8. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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Тимчасового 
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- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та співробітниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих служб . 
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акуратно, не робити на них або в них будь-яких поміток. Якщо в документ 
вкладені гроші, записка та інше, необхідно запропонувати власнику самому 
вилучити з нього вказані предмети.    
         
         
 
          При забезпеченні охорони місця події військовий наряд зобов’язаний 
вивести з території усіх сторонніх громадян, наполегливо, але ввічливо 
пояснити їм, що їх перебування може завадити розслідуванню.  
         
 
 
      При розшуку та переслідуванні осіб, які вчинили злочин, військовому 
наряду потрібно: 

- тактично попросити потерпілих допомогти в пошуку; 
- не слід недооцінювати дії підозрюваного або правопорушника; 

    - за будь-яких обставин наближаючись до підозрюваного, передбачати його 
опір; 
   - лавіруючи, виграти час та знижувати напруженість у конфліктах з 
правопорушниками; 
   - зважати, що здорове недовір’я до того, хто підозрюється, краще, ніж 
легковажна довірливість.   

 
      Під час проведення інструктажів, особливу увагу військовослужбовців 
внутрішніх військ звертається на дотримання правової культури та 
етичних норм поведінки під час спілкування з громадянами, при забезпеченні 
громадського порядку під час проведення масових заходів. Кожний 
військовослужбовець повинен бути націлений на витримку, уникання 
провокацій, готовність до дій у разі ускладнення оперативної обстановки при 
суворому дотриманні законності.  
 
      Військовослужбовці внутрішніх військ, які заступають на службу для 
забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масового 
заходу зобов’язані: 
   - дотримуватись військової дисципліни, належної культури поведінки, 
встановлених правил несення служби; 
   - проявляти витримку при несенні служби, не вступати в суперечки з 
учасниками масового заходу, перехожими, у різних ситуаціях діяти спокійно та 
впевнено, рішуче припиняти протиправні дії при суворому дотриманні 
законності. 

Пункт 4.1.12. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.5.4. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.5.7.7. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.11.13.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
Пункт 4.11.15. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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          За результатами підбиття підсумків служби, черговими військових нарядів 
виставляються оцінки військовослужбовцям. При цьому враховуються знання та 
практичне виконання обов’язків при несенні служби, активність при 
попередженні правопорушень, правова культура, службова етика та правила 
спілкування з громадянами, дисциплінованість та підтягнутість. 
 
          Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, 
захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та 
іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та 
освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. 
          При зверненні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє 
прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У 
взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу 
культуру і такт. 
          Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 
людини, принижуючи її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає 
іншого. 
 
          Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином, критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції.   

 
Пункт 2.10.11. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Стаття 5  
Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію», 
пункт 3 Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України  
від 28.07.1994 р.                
№ 404. 

5. Здійснення окремих 
дій та примусових 
заходів  

       Військовослужбовець внутрішніх військ незалежно від посади, яку він 
займає, місцезнаходження і часу, в разі звернення до нього громадян або 
службових осіб із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій 
чи громадській безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, 
зобов’язаний ужити заходів щодо попередження і припинення 
правопорушень, рятування людей, надання допомоги особам, які її 
потребують, установлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, 
охорони місця події та повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.   
 
   При виконанні завдань з ОГП військовий наряд має право: 
    - вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 

Пункт 3.1.9. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
Пункт 3.1.10. 
Тимчасового 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та співробітниками 
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порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 
повноважень військовослужбовця; 
  - виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні 
адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог 
застосовувати передбачені Законом України «Про міліцію» заходи примусу; 
   - перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, 
що засвідчують їх особу; 
   - затримувати і передавати до органів внутрішніх справ: осіб при підозрі у 
вчиненні злочину, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, осіб, які 
виявили непокору законній вимозі військовослужбовця, осіб, які перебували у 
громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і 
громадську мораль, або вони втратили здатність самостійно пересуватися, могли 
завдати шкоди оточуючим чи собі, військовослужбовців, які вчинили діяння, що 
підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення, 
неповнолітніх віком до 16 років для передання їх законним представникам або 
направлення в приймальник-розподільник  для неповнолітніх; 
   - проводити огляд осіб, верхнього одягу, речей, що знаходяться при  них, 
транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути 
речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’я, в разі необхідності 
фіксувати дії на фото (відео) плівці; 
   - входити безперешкодно в будь-який час доби на територію й до приміщення 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, у тому числі 
митниць, та оглядати їх із метою припинення злочинів, переслідування осіб, 
які підозрюються у вчиненні злочину, під час стихійного лиха та за інших 
надзвичайних ситуацій; 
    - на земельні ділянки, у житлові та інші приміщення громадян у разі 
переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю 
мешканців, а також під час стихійного лиха та за інших надзвичайних ситуацій; 
  - перебувати на земельних ділянках у житлових та інших приміщеннях 
громадян за їх згодою, а також на території та приміщеннях підприємств, 
установ і організацій незалежно від форм власності з повідомленням про це в 
адміністрацію для забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, 
запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили; 
   - відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти 
доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення 
громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей; 
  - обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців при аваріях, 
інших надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух 
транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг; 
   - вилучати у громадян і службових осіб предмети та речі заборонені або 

положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

міліції; 
 
- інформація медичних 
установ, адвокатури, 
судів, прокуратури та 
контролюючих служб . 
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обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки. Ці предмети, речі та 
документи передавати за призначенням до органів внутрішніх справ; 
  - користуватися безоплатно всіма видами громадського транспорту, міського, 
приміського та місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним 
транспортом; 
  - використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 
підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, а також 
громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших 
представництв іноземних держав, міжнародних організацій, т транспортних 
засобів спеціального призначення) для проїзду до місця події, стихійного лиха, 
доставлення до лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної 
допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставлення до міліції; 
  - користуватися в невідкладних випадках безперешкодно і безоплатно засобами 
зв’язку, що належать підприємствам, установам  і організаціям незалежно від 
форм власності, а засобами зв’язку, що належать громадянам,- за їх згодою; 
   - зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю.     
 
        Військовослужбовці внутрішніх військ, що заступили на службу для 
забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масового 
заходу зобов’язані виводити з місця проведення масового заходу осіб, які 
перебувають у стані сп’яніння.   
 

   
    При підозрі у вчиненні правопорушень військовий наряд має право 
перевірити документи у громадян, що посвідчують їх особу, а також інші 
документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання законодавства..  
Проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів. Вимога 
про пред’явлення документів висловлюється впевнено, але ввічливо. 
      Якщо на контрольні питання при звірці з даними документу, особа дає 
невірні відповіді або виявлено підробку документу, правопорушник 
доставляється в орган внутрішніх справ.    
 
     Патрульний (постовий) військового наряду зобов’язаний при застосуванні 
заходів адміністративного примусу до правопорушників роз’яснювати їм згідно 
з яким нормативним актом і за яке порушення вони притягуються до 
відповідальності. 
  
     
     Військовий наряд проводить огляд осіб, які вчинили адміністративні 
правопорушення або злочини, а також огляд речей, що є при них, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.11.15. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.5.6. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
Пункт 3.2.5.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.5.7.4. 
Тимчасового 
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транспортних засобів і вилучає документи та предмети, які можуть бути 
речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’я, а також записує дані 
потерпілих осіб та свідків вчинення правопорушення. 
 
     Огляд зовнішнього одягу, речей та особистий огляд затриманого за 
підозрою у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення є 
попереджувальною мірою, спрямованою на забезпечення особистої безпеки 
військовослужбовця та становить має за мету вилучення зброї та інших 
предметів у затриманого, які можуть бути використані ним для нападу на наряд 
та інших громадян. 
       Особистий огляд проводиться уповноваженою на те особою однієї статі з 
тим, кого оглядають і в присутності двох понятих тієї ж статі. 
     Огляд речей, багажу, знарядь транспортних засобів та інших предметів 
здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої 
вони є. у невідкладних випадках зазначені речі, предмети можуть бути піддані 
огляду з участю двох понятих при відсутності власника. 
    Про особистий огляд, огляд речей патрульним складається рапорт або про це 
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення 
або в протоколі про адміністративне затримання. 
      Зовнішній огляд речей і одягу слід робити негайно після затримання особи, 
яка підозрюється у вчиненні злочину, або в більш зручний момент, коли 
можливо отримати допомогу від інших нарядів або громадян. 
          Для проведення зовнішнього огляду речей та одягу патрульний 
повинен: 
   - подати затриманому команду: «Не рухатись!», наказати повернутися 
обличчям до стіни (дерева, стовпа та ін.) і обпертись в неї руками з нахилом 
вперед, широко розставити ноги; 
   - швидко прощупати з зовнішньої сторони одяг затриманого: кишені,  рукава,  
пояс, звернути увагу на взуття з метою виявлення  
та вилучення зброї й інших предметів,  які можуть бути використані  
затриманими  для нападу на наряд; 
   - вилучені при зовнішньому огляді документи зброю та інші предмети здати 
черговому органу внутрішніх справ. 
 
      При виявленні або одержанні повідомлення про правопорушення 
(злочин, адміністративне правопорушення), учинене іноземцями чи особами 
без громадянства патрульний повинен: 
  - доповісти про подію черговому військових нарядів та черговому по органу 
внутрішніх справ; 
   - рішуче зажадати припинення протиправних дій; 

положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.6.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.7.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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   - перевірити документи, що посвідчують особу правопорушника, записати 
його прізвище, адресу проживання та інші необхідні дані; 
   - у разі невиконання законних вимог затримати іноземця чи особу без 
громадянства і доставити їх до органу  внутрішніх справ; 
   - у разі необхідності вжити заходів щодо надання невідкладної, у тому числі 
медичної допомоги потерпілим; 
   - виявити свідків (очевидців) правопорушення та стисло опитати їх. 
 
     При виявленні адміністративного правопорушення або злочину, вчиненого 
іноземцем, який користується дипломатичним імунітетом, військовому наряду 
необхідно повідомити про це чергового військових нарядів (чергового по органу 
внутрішніх справ), ужити заходів щодо припинення правопорушення, записати 
номер та вид документа іноземця, який підтверджує його дипломатичний 
імунітет, потім відпустити правопорушника і скласти рапорт про подію на 
ім’я начальника органу внутрішніх справ.  

 
Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і 

свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї 
обов’язки й зобов’язана дати їм пояснення з цього приводу.  

 
         Спеціальні підрозділи міліції можуть скеровуватись для забезпечення 
проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської 
діяльності лише за рішенням судді або суду. 
          Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у 
випадках, коли перевірка проводиться в рамках розслідування кримінальних 
справ.  
 
          Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином, критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.7.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
Стаття 5  
Закону України 
«Про міліцію». 
 
Стаття 13  
Закону України 
«Про міліцію». 
 
 
 
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію» 
Пункт 3. Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України  
від 28.07.1994 р.                
№ 404. 

6. Дотримання 
законності при 
проведенні 

         Затримання осіб, які порушують громадський порядок, здійснюється 
військовим нарядом в разі невиконання ними усних попереджень з 
припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню службових 

Пункт 4.5.7.1. 
Тимчасового 
положення  

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
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затримання             
і доставляння осіб 

повноважень наряду. 
        
      
  Особам при затриманні повідомляються підстави та мотиви такого 
затримання, роз’яснюється право оскаржувати їх у суді, надаються усно 
роз’яснення частини І статті 63 Конституції України, права відмовитися від 
надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.  
 
 
          Адміністративне затримання проводиться військовим нарядом при 
вчиненні: дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення 
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, злісної непокори законному 
розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи образи його, публічних 
закликів до невиконання вимог військовослужбовця, незаконних операцій з 
іноземною валютою і платіжними документами, незаконного продажу товарів 
або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, 
при розпиванні спиртних напоїв у невстановлених громадських місцях чи появі 
у громадських місцях у нетверезому стані, що ображає людську гідність і 
громадську мораль, при порушенні правил дорожнього руху, а також в інших 
випадках, передбачених законодавчими актами України.  
          
      Під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину необхідно 
пам’ятати, що військовий наряд має право затримувати цих осіб при наявності 
таких підстав: 
    - коли підозрювану особу застали на місці вчинення злочину або 
безпосередньо після його вчинення; 
   - очевидці у тому числі і потерпілі прямо вказують на дану особу як на таку, 
що вчинила злочин; 
   - на підозрюваному або його одязі, при ньому або в його житлі будуть виявлені 
явні сліди злочину. 
       За наявності інших неперевірених даних, що дають підставу підозрювати 
особу у вчиненні злочину, вона може бути затримана військовим нарядом лише 
у тому разі, якщо намагалась втекти або виявила непокору законній вимозі 
військовослужбовця. Ураховуючи викладене, перед прийняттям рішення на 
переслідування і затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 
патрульним необхідно чітко уяснити правомірність своїх дій.  
 
         При розшуку та переслідування осіб, які вчинили злочин, військовому 
наряду потрібно: 

- тактично попросити потерпілих допомогти в пошуку; 

(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.5.7. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.5.7.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.5.7.6. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.5.7.7. 
Тимчасового 
положення  

спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та співробітниками 
міліції; 
 
- інформація медичних 
установ, адвокатури, 
судів, прокуратури   
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   - за можливості затримання проводити в малолюдних місцях, віддалених від 
прохідних дворів, зупинок міського транспорту та інших місць, де ці дії можуть 
ускладнитися наявністю великої кількості людей. 
         Якщо при затриманні використовується службовий собака, то перед тим як 
його застосувати, патрульний повинен двічі українською і російською мовами 
зробити попередження: «Стій! Пускаю собаку!» та надати час, достатнього 
для припинення правопорушення і виконання попередження. У разі заподіяння 
затримуваному укусів, патрульний повинен надати потерпілому, при 
можливості, необхідну медичну допомогу, а потім передати затриманого в орган 
внутрішніх справ (черговому органу внутрішніх справ) і написати рапорт про 
затримання на ім’я начальника органу внутрішніх справ.  
 

         Доставляння в орган внутрішніх справ особи, яка підозрюється у 
вчиненні злочину, може здійснюватись пішим порядком або на транспорті. 
При цьому доставляння здійснюється, як правило, двома і більше 
військовослужбовцями або за допомогою дружинників, двірників, громадян. 
 
 
        При доставлянні підозрюваного пішим порядком два 
військовослужбовця повинні йти поруч із затриманим і вести його, а інші 
військовослужбовці і громадяни, які надають допомогу, повинні, йдучи у двох-
трьох кроках позаду, спостерігати за діями підозрюваного та оточуючих 
громадян. 
           
   
    При доставлянні підозрюваного транспортом військовослужбовці 
повинні: 
    - вжити застережних заходів, при посадці затриманого в автомобіль, 
виключивши можливість нанесення йому травм; 
   - не допускати з боку затриманого дій, які могли б викликати псування 
матеріальної частини автомобіля або створити умови для нападу на 
військовослужбовців; 
  - стежити, щоб підозрюваний не міг впасти або умисно виплигнути щз 
автомашини під час руху; 
  - після виводу затриманого з автомобіля оглянути салон з метою виявлення 
предметів, залишених ним, які можуть бути речовими доказами у справі; 
  - про доставляння підозрюваного транспортом, що не належить органу 
внутрішніх справ, зробити відмітку в шляховому листку водія про тривалість та 
відстань поїздки, вказати час доставлення, своє прізвище, посаду, номери 
службового посвідчення та службового телефону; 

(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.8.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 4.8.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
Пункт 4.8.3. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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   - для доставлення підозрюваного у вчиненні злочину заборонено 
використовувати громадський транспорт (трамвай, тролейбус, автобус, метро 
та ін.), автомобілі спеціального призначення (швидкої допомоги, пожежні, 
інкасаторські та ін.), а також транспорт, що належить дипломатичним та 
консульським представництвам; 
  - у всіх випадках передавати затриманого черговому військових нарядів 
(черговому по органу внутрішніх справ), доповідати про доставляння письмовим 
рапортом на ім’я начальника органу внутрішніх справ.     
 
     Доставляння в орган внутрішніх справ особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, має на меті припинення протиправної дії і забезпечення 
притягнення особи до відповідальності. Оскільки доставляння є заходом 
адміністративного примусу і встановлює певні обмеження особистої свободи 
правопорушника, то військовослужбовці перед тим як застосувати цей захід, 
повинні зробити все необхідне, щоб безпосередньо на місці ретельно 
розібратися в обставинах правопорушення, вимагати припинення 
правопорушення і винести на місці усне попередження. 
    Якщо умови не дозволяють вжити дієвих заходів на місці, то 
військовослужбовці мають право затримати правопорушника і доставити його в 
орган внутрішніх справ. Перед доставлянням правопорушника, 
військовослужбовці зобов’язані повідомити підстави та мотиви такого 
затримання. 
     При затриманні громадян за вчинення таких адміністративних 
правопорушень як дрібне хуліганство, торгівля в невстановлених місцях і деяких 
інших, військовослужбовці повинні також установити свідків (очевидців) 
правопорушення, запросити їх до органу внутрішніх справ, вилучити речові 
докази правопорушення і вжити заходів для їх збереження (наприклад, 
предметів дрібної спекуляції).   
 

При виявленні осіб, які перебували в громадських місцях у стані 
сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або 
якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди 
оточуючим чи собі, військовослужбовці передають їх в медичні заклади або для 
доставки до місця проживання, а при відсутності таких, особи затримуються і 
тримаються у спеціально відведених для цього приміщеннях органів внутрішніх 
справ до їх витвереження. 

Осіб, які перебувають в громадських місцях у стані сп’яніння, з травмами, 
в непритомному стані, з симптомами гострих чи інших захворювань внутрішніх 
органів, гострого отруєння сурогатами алкоголю, наркотичного сп’яніння, після 
епілептичного припадку з інфекційними захворюваннями, жінок з явними 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.9.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4.9.2.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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ознаками вагітності, а також в інших випадках важкого стану таких осіб, наряд 
повинен негайно викликати на місце швидку медичну допомогу для вирішення 
питання щодо  госпіталізації таких осіб  в медичні заклади охорони здоров’я.      

 
    При виявленні водія, який керує транспортним засобом у стані алкогольного 
або наркотичного сп’яніння,  наряд повинен усунути його від керування і 
викликати на місце затримання працівника ДАІ МВС для оформлення 
відповідних документів.     

 
 
Порядок доставляння особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення: 
   - перед посадкою в автомобіль проводиться зовнішній огляд одягу і речей 
особи з метою вилучення у них предметів, що можуть бути використані для 
нападу на військовий наряд, заподіяння шкоди собі чи іншим особам, що 
перебувають в салоні автомобіля; 
   - за виявленням зброї, наркотиків або сировини для їх приготування, інших 
речей і предметів, що вказують на можливу причетність порушника до вчинення 
злочину і які дають підстави підозрювати його у цьому, військовий наряд 
зобов’язаний передати останнього в чергову частину органу внутрішніх справ за 
місцем затримання. 
 
      Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право 
затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях: 

- осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 
    - осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу 
або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці,- 
на строк до 3 годин, а в необхідних випадках для встановлення особи і 
з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб з повідомленням про це 
письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання; 
   - неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування - на строк до 
передачі законним представникам або до влаштування у встановленому порядку; 
   - осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції,- до розгляду 
справи судом, але не більше ніж на 24 години; 
   - осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд 
ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність 
самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі - до 
передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання, 
а при відсутності таких – до їх витвереження; 
  - військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину 

 
 
 
 
Пункт 4.9.2.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
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або адміністративного правопорушення - до передачі їх військовослужбовцям 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового 
командування; 
   - осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку 
з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих - до передачі їх у лікувальні 
заклади, але не більш як на 24 години; 
   - іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними 
органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як 
засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання – в порядку 
та строки передбачені законодавством України і міжнародними договорами.   
      Міліція проводить огляд вищезазначених осіб, речей, що знаходяться при 
них, транспортних засобів і вилучає документи та предмети, що можуть бути 
речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю.      

 
            
           Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином, критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію» 
Пункт 3. Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України  
від 28.07.1994 р.  
№ 404. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Застосування 
заходів фізичного 
впливу, спеціальних 
засобів і 
вогнепальної зброї 

     Військовослужбовцям внутрішніх військ для виконання покладених на 
них обов’язків надається право використовувати і застосовувати зброю та 
спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про 
міліцію», військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами 
законодавства України. 
 
      
     При виконанні завдань з охорони громадського порядку, громадської безпеки 
та боротьби зі злочинністю військовослужбовці спеціальних моторизованих 
військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та 
підрозділів оперативного призначення мають право застосовувати заходи 
фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в 
порядку, передбачених Законом України «Про міліцію» та актами Кабінету 
Міністрів України.   

Стаття 10 
Закону України  
«Про внутрішні 
війська Міністерства 
внутрішніх справ 
України» 
 
Пункт 1.16. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та працівниками 
міліції; 
 
- інформація медичних 
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       Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або         
зброї – крайній захід, який допускається у виняткових випадках і в порядку, 
визначеному в цьому Статуті та Статуті внутрішньої служби  Збройних Сил 
України. 
      Начальник патруля має право особисто застосувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби або зброю чи віддати патрульним наказ застосувати їх лише за 
таких обставин: 
   - для захисту військовослужбовців, а в разі потреби й цивільних осіб, від 
нападу, що загрожує їхньому життю і здоров’ю, якщо іншими способами 
захистити їх неможливо; 
  - для відбиття групового або збройного нападу на патруль, якщо життю або 
здоров’ю начальника патруля чи патрульних загрожує безпосередня небезпека; 
 - під час затримання особи, яка чинить збройний опір або озброєної особи, яка 
погрожує застосуванням зброї та інших предметів, небезпечних для життя і 
здоров’я або особи, яка намагається втекти  з-під варти, якщо іншого способу 
затримати їх не має.  
 
    У разі, якщо дозволяють обставини, начальник патруля перед 
застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї повинен 
голосом чи пострілом угору попередити про це особу, проти якої мають бути 
застосовані ці заходи. Про застосування зброї начальник патруля негайно 
доповідає начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або 
черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому 
військової частини).  

Особовому складу патруля в усіх випадках категорично заборонено 
застосовувати спеціальні засоби та зброю на багатолюдних вулицях, площах і 
в громадських місцях, а також якщо від цього можуть постраждати 
сторонні люди.  

 
     Озброєння військових нарядів визначається командиром військової 
частини за погодженням зі старшим оперативним начальником. Залежно від 
характеру завдань, які виконуються, військовим нарядам можуть видаватися 
спеціальні та інші засоби, а в особливих випадках – пістолети, автомати, 
сигнальні пістолети.  

 
 

    Патрульний (постовий) зобов’язаний зброю і спецзасоби застосовувати у 
встановленому Законом України «Про міліцію» порядку. 

 

 
Стаття 60 Статуту 
гарнізонної та  
вартової служби 
Збройних 
Сил України, 
затвердженого Законом 
України від 24.03.1999 
р. № 555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 61 Статуту 
гарнізонної та  
вартової служби 
Збройних 
Сил України, 
затвердженого Законом 
України від 24.03.1999 
р. № 555 
 
 
 
 
Пункт 7.5. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
Пункт 3.2.5.2. 
Тимчасового 
положення  

установ, адвокатури, 
судів, прокуратури, 
МЧС. 
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Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю 
громадян чи працівників міліції.  
 
 
 
         Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом. 
       Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю 
громадян чи працівників міліції. 
        Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і 
вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого 
віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків 
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.  
       У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не повинна 
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків 
і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю 
правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує 
подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.   
       Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 
вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені 
особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів, вогнепальної зброї працівник міліції негайно та письмово 
доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.  
         Перевищення повноважень у застосуванні сили, в тому числі 
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену 
законом.  
 
          Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, 
в тому числі прийоми рукопашного бою для припинення правопорушень, 
подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням 

(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 1.9. Положення 
про підрозділ міліції 
особливого 
призначення «Беркут», 
затвердженого наказом 
МВС України від 
18.05.2004 №529  
 
Стаття 12  
Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 13 
Закону України 
«Про міліцію» 
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сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були 
застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків. 
      Органам міліції забороняється використовувати фізичний та 
психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами 
планових та позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у 
тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх 
застосування.   
 
       Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, 
засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої 
відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки 
транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а 
також використовувати службових собак у таких випадках:   
    - для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють 
загрозу їхньому життю або здоров’ю; 
    - для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського 
порядку; 
    - для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, 
незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення; 
    - для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які 
вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих 
і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір 
працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу 
чи завдати шкоди оточуючим або собі; 
   - для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть 
призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу 
транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський 
спокій, життя і здоров’я людей; 
    - для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують 
службові або громадські обов’язки для охорони громадського порядку і боротьбі 
зі злочинністю; 
   - для звільнення заложників. 
    Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 
визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення 
і особи правопорушника.    
       
      Працівники міліції, як крайній захід, мають право застосовувати 
вогнепальну зброю у таких випадках: 
   - для захисту громадян від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров’ю, а 
також звільнення заложників; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 14 
Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15 
Закону України 
«Про міліцію» 
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   - для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їхньому 
життю або здоров’ю загрожує небезпека; 
   - для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, житлові приміщення 
громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і 
організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;     
   - для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 
намагається втекти; 
   - для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під 
варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 
предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції; 
   - для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій 
своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або працівника 
міліції. 
    Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати стороні 
особи. 

 
 Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 

руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, 
чи доторкнутися до зброї, дають працівникові міліції право застосувати 
вогнепальну зброю. 

 
При охороні громадського порядку військовими нарядами 

використовуються службові собаки, які пройшли відповідний курс 
дресирування, визнані придатними для службового користування і перебувають 
у штатах підрозділів, згідно з Правилами застосування спеціальних засобів при 
охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР 
від 27.02.1991 р. № 49.  

 
 Використанню службової собаки, за винятком необхідності відбиття 

раптового нападу на військовий наряд та звільнення заручників, має передувати 
попередження про це. 

 Попередження може бути зроблене голосом, а при значній відстані або 
зверненні до великої групи людей – через гучномовні пристрої, підсилювачі 
мо ви і в ко жно му випадку бажано  рідною мо вою о сіб,  пр о ти яких  ці засо би 
застосовуються, та українською і російською мовами не менше як два рази з 
наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.  

 
     Якщо при затриманні використовується службовий собака, то перед тим, як 
його застосувати, патрульний повинен двічі українською і російською мовами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15-1 
Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
Пункт 4.4.3. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
Пункт 4.4.8. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521), 
розділи 2-3 
Постанови Ради 
Міністрів  УРСР 
від 27.02.1991 р. № 49 
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зробити попередження: «Стій! Пускаю собаку!» При затриманні злочинця 
військовослужбовець-кінолог, який застосував службову собаку, у разі 
заподіяння нею укусів затриманому, повинен надати йому першу медичну 
допомогу.          

  

Пункт 4.4.9.,4.5.7.7. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 

8. Порядок здійснення 
контролю і нагляду 
та відшкодування 
завданої шкоди 

     Контроль за діяльністю внутрішніх військ здійснює Міністр внутрішніх 
справ України.    
     Нагляд за дотриманням законності в діяльності внутрішніх військ 
здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 
прокурорами.     
 
            
      Командир військової частини несе повну відповідальність за керівництво 
підпорядкованими йому підрозділами (військовими нарядами) й успішне 
виконання ними завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі 
злочинністю. 
 
           
      Контроль за організацією та несенням патрульної служби військових нарядів 
з охорони громадського порядку здійснюється шляхом проведення 
систематичних перевірок служби. 
          Право перевірки служби військових нарядів мають: 
  - особи, яким військові наряди підпорядковані, прямі та старші оперативні 
начальники цих осіб – військові та спільні наряди, споряджені від 
підпорядкованих їм військових частин (підрозділів); 
   - командири взводів і старшина роти – військові наряди, споряджені від роти; 
   - командири батальйонів, рот та їх заступники, взводів – наряди, до складу 
яких входять їх підлеглі; 
   - начальники територіальних органів внутрішніх справ та їх заступники; 
   - начальники ГУМВС, УМВС, УВСТ, їх заступники, начальники та 
інспекторський склад; 
   - посадові особи за дорученням командувача внутрішніх військ та його 
заступників; 
  - посадові особи за дорученням Міністра внутрішніх справ України або його 
заступників; 
   - посадові особи, які прибули для проведення інспекторської перевірки (утому 
числі і для перевірки служби).     
 
 

Стаття 14 
Закону України  
«Про внутрішні 
війська Міністерства 
внутрішніх справ 
України» 
 
Пункт 2.1.1 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 2.8.1. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- моніторинг ЗМІ; 
 
- особисте 
спостереження; 
 
- опитування  
громадян; 
 
- бесіди з 
військовослужбовцями 
та співробітниками 
міліції; 
 
- інформація 
прокуратури та 
контролюючих служб . 
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    Перевірка спільних нарядів проводиться разом з представником 
територіального органу внутрішніх справ, якому підпорядковується 
начальник патруля з числа працівників міліції.  

 
 
 

    Перевірка несення служби нарядом може бути гласною та негласною. При 
негласній перевірці особа, яка перевіряє, потай веде спостереження за діями 
наряду. У разі грубого порушення порядку несення служби або при потребі 
надання патрульному наряду негайної допомоги. перевіряючий припиняє свою 
перевірку та дає вказівки щодо усунення порушень чи надає 
військовослужбовцям відповідну допомогу. 
    Перевірка несення служби військовим нарядом з охорони громадського 
порядку проводиться: 
   - начальником управління територіального командування і його заступниками 
– не менше як 4 рази на місяць; 
   - офіцерами управління територіального командування – не менше 5 разів на 
місяць; 
   - командиром військової частини і його заступниками – не менше 5  разів на 
місяць; 
  - офіцерами управління військової частини – не менше 6 разів на місяць; 
   - командирами підрозділів (батальйонів, рот, взводів) та їх заступниками – не 
менше 8 разів на місяць.  
 
    Стан і якість перевірок несення служби військовими нарядами 
розглядається на спільних службових нарадах не менше одного разу на місяць зі 
складанням відповідного протоколу наради. 

 
 

     
Щокварталу в ГУМВС, УМВС на колегіях і щомісяця на оперативних 
нарадах розглядається стан роботи з охорони правопорядку, на яких дається 
принципова оцінка кожному підрозділу, військовій частині та з’єднанню окремо 
з вимогливим ставленням до керівників, які не забезпечують у повному обсязі 
виконання поставлених завдань.  

 
    Військовослужбовці внутрішніх військ у межах повноважень, наданих цим 
Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймають рішення. У 
разі вчинення протиправних дій вони несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством. 

Пункт 2.8.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 2.8.3. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 2.8.5. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Пункт 2.10.2. 
Тимчасового 
положення  
(наказ МВС України від 
05.07.2005 р. № 521). 
 
Стаття 11 
Закону України  
«Про внутрішні 
війська Міністерства 
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      Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, 
Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї компетенції ради. Місцеві 
ради, здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-
розшукову, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. 
 
      Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють 
Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. 
 
           
          Положення Статуту патрульно-постової служби міліції України 
розповсюджується на всіх працівників органів внутрішніх справ, які 
виконують патрульно-постові функції для охорони громадського порядку і 
безпеки в громадських місцях. Таким чином, критерії оцінки цього напрямку 
моніторингу для підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» 
повністю відповідають і виписані в алгоритмі проведення моніторингу 
дотримання прав людини співробітниками патрульної служби міліції.   
 
   
 
 

 Під час виконання працівниками підрозділу завдань з охорони 
громадського порядку, гласний та негласний контроль за їх діяльністю 
здійснюється відповідно до вимог Статуту патрульно-постової служби міліції… 
        
 
 
 
 

 
Наслідки гласних і негласних перевірок за участю керівників структурних 

підрозділів щомісяця розглядаються на оперативних нарадах та щоденно на 
інструктажах нарядів, задіяних у системі єдиної дислокації. 
       За всіма фактами несвоєчасного виїзду патрульних нарядів на виклики 
проводити службові розслідування, винних притягати до дисциплінарної 
відповідальності. 
      Проводити перевірки за кожним фактом скоєння злочину у місцях несення 
служби підлеглими, уживати заходів для їх недопущення.  

внутрішніх справ 
України» 
 
Стаття 26 
Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
Стаття 27  
Закону України 
«Про міліцію» 
 
Стаття 9 Закону 
України «Про міліцію» 
Пункт 3. Вступних 
положень Статуту 
патрульно-постової 
служби міліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України  
від 28.07.1994 р.           
№ 404. 
 
Пункт 1.26. Положення 
про підрозділ міліції 
особливого 
призначення «Беркут», 
затвердженого наказом 
МВС України від 
18.05.2004 №529  
 
 
Пункти  4.13, 4.9, 6.3 
наказу МВС України 
від 30.09.2008 р. № 505 
«Про заходи щодо 
вдосконалення системи 
комплексного 
використання сил і 
засобів в охороні 
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   Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими 
законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні 
дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність. 
     При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів громадянина 
міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування 
завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно 
вибачитися. 
          
     Особа, права якої були порушені працівником міліції або її представники 
(родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування 
шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються 
від сплати державного мита.  
          Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 
  - заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних 
дій або бездіяльності працівників міліції; 
   - майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та 
відсотки по них, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його 
повернення в натурі та втому ж стані стало неможливим; 
  - суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданнямйому юридичної допомоги; 
   -  моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди надається у разі, коли 
незаконні дії або бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати 
громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення його нормальних 
життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого 
життя. Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові 
внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або 
позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення 
відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального 
характеру.                  

громадського порядку» 
 
Стаття 25 Закону 
України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
Стаття 56 Конституції 
України, стаття 5 
Закону України «Про 
міліцію», стаття  3 
Закону України 
«Про порядок 
відшкодування шкоди 
завданої громадянинові 
незаконними діями 
органів дізнання 
досудового слідства, 
прокуратури і суду». 
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ПОШИРЕНІ СИТУАЦІЇ, 
         ПОВ’ЯЗАНІ  З  ПОРУШЕННЯМ  ПРАВ  ГРОМАДЯН  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ  ВНУТРІШНІХ  ВІЙСЬК  МВС   
                     ТА  СПІВРОБІТНИКАМИ  ПІДРОЗДІЛІВ  МІЛІЦІЇ  ОСОБЛИВОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ  «БЕРКУТ»  

 
№ Ситуації, пов’язані з порушенням 

прав громадян 
Нормативно-правове обґрунтування 

наявності порушення у діях 
працівника міліції 

 

Алгоритм дій монітора по 
припиненню порушення 

1.         Поруч із студентським містечком нарядом 
внутрішніх військ була               зупинена 
темношкіра жінка-іноземка. Представившись, 
військовослужбовці зажадали пред’явити 
документи, що підтверджують законність її 
перебування в Україні. Дівчина пояснила, що 
вона студентка п’ятого курсу університету і на 
даний час має при собі лише абонентський 
квиток до бібліотеки, але проживає поряд у 
гуртожитку, де можуть засвідчити факт її 
перебування в Україні на законних підставах. 
       Начальник патруля заявив, що через 
відсутність документів вона буде 
допроваджена до міськрайліноргану 
внутрішніх справ для встановлення особи та 
перевірки, чи не порушує вона правила 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства в Україні.  

   Порушено; 
- статтю 3 Закону України «Про внутрішні війська 

Міністерства внутрішніх справ України», згідно з якою 
діяльність внутрішніх військ будується на принципах законності 
та гуманізму, поваги до особи, її прав і свобод; 

- пункт 3.1.10. Тимчасового положення про організацію 
служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, 
військових частин спеціального призначення та підрозділів 
оперативного призначення внутрішніх військ МВС України 
(надалі –Тимчасове положення),  відповідно до якого наряд має 
право перевіряти у громадян  документи, що засвідчують їх 
особу, при підозрі у вчиненні правопорушень;  

- пункт 4.7.1. Тимчасового положення, відповідно якого 
при виявленні або одержанні повідомлення                  про 
правопорушення (злочин, адміністративне правопорушення), 
учинене іноземцями чи особами без громадянства патрульний 
повинен: 

    а) перевірити документи, що посвідчують особу 
правопорушника, записати його прізвище, адресу проживання та 
інші необхідні дані; 

    б) у разі невиконання законних вимог, затримати іноземця 
чи особу без громадянства, і доставити їх до органу внутрішніх 
справ; 

- пункт 4.9.1. Тимчасового положення, відповідно до 
якого доставляння в орган внутрішніх справ є заходом 
адміністративного примусу і встановлює певні обмеження 
особистої свободи людини, а тому  перед застосуванням цього 
заходу, необхідно зробити все, щоб безпосередньо на місці 
ретельно розібратись в обставинах події.   

   Посилаючись на вимоги Тимчасового 
положення, запропонувати начальнику 
патруля спільно прослідувати до 
гуртожитку університету для з’ясування 
питання законності перебування іноземної 
громадянки в Україні. 
     У разі відмови виконати таку 
пропозицію:  
     1. У ввічливій формі зажадати від 
начальника патруля викликати на місце 
чергового по військових нарядах чи особу, 
що має право перевірки несення їх служби 
та вказати на безпідставну зупинку і намір 
доставляння в ОВС.   
    2. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я) і звання військовослужбовців. 
    3. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
безпідставну зупинку та намір доставляння 
в ОВС іноземного громадянина.. 
Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальних від керівництва органу 
внутрішніх справ та керівництва військової 
частини і викликати їх на місце події 
    4. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 



 180 

особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
     5. В письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області та командира 
військової частини надіслати звернення з 
приводу порушення прав іноземної 
громадянки військовим нарядом.  

2.         Забезпечуючи охорону громадського 
порядку під час футбольного матчу, на 
стадіоні після 22-ї години наряд внутрішніх 
військ підійшов до чоловіка з оголеним 
торсом, розмальованим фарбою лицем, що 
голосно кричав, підбадьорюючи свою команду 
та сигналив у трубу вболівальника. З 
профілактичною метою, наряд зажадав від 
чоловіка покинути стадіон, мотивувавши свою 
вимогу тим, що на їх думку він порушує 
громадський порядок, ображає своїм 
зовнішнім виглядом людську гідність і своєю 
поведінкою може спровокувати бійку. В свою 
чергу чоловік, який знаходився у тверезому 
стані, не погодився з вимогою наряду та став 
сперечатись з військовослужбовцями. Останні,  
застосувавши фізичну силу та гумові кийки, 
затримали та вивели вболівальника зі стадіону.  
       Поряд з виведеним чоловіком, знаходився 
інший вболівальник, який явно перебував у 
нетверезому стані, однак, вважаючи, що на їх 
очах останній не пив та вів себе більш 
стриманіше, військовий наряд не став 
примушувати його покинути стадіон.         

    Порушено: 
   - пункт 3.1.8. Тимчасового положення, відповідно до якого 
військові наряди зобов’язані знати закони України та 
нормативні акти органів державної виконавчої влади з питань 
забезпечення громадської безпеки та ОГП; своєчасно застерігати 
громадян від вчинення протиправних дій, роз’яснювати їм 
відповідальність за порушення громадського порядку; звертати 
увагу на осіб, які, зважуючи на їх поведінку можуть вчинити 
правопорушення; додержуватись законності, ретельно та 
уважно розбиратися на місці з порушниками.   
    - пункт 4.11.15. Тимчасового положення, відповідно до якого 
військовослужбовці зобов’язані спільно з працівниками міліції 
попереджати та припиняти правопорушення, виводити з місця 
проведення масового заходу осіб, які перебувають у стані 
сп’яніння, проявляти витримку при несенні служби, не вступати 
в суперечки з учасниками масового заходу та перехожими.   
  - статтю 60 Статуту гарнізонної та  вартової служби 
Збройних Сил України (надалі – Статут ГВЗСУ), відповідно до 
якої патрульні можуть застосовувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби та зброю – як крайній захід за таких обставин: 

    а) для захисту військовослужбовців, а вразі потреби, й 
цивільних осіб, від нападу, що загрожує їхньому життю і 
здоров’ю, якщо іншими способами захистити їх не можливо; 

    б) для відбиття групового або збройного нападу на патруль, 
якщо їхньому життю або здоров’ю загрожує безпосередня 
небезпека; 

    в) під час затримання особи, яка чинить збройний опір або 
озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 
предметів, небезпечних для життя і здоров’я або особи, яка 
намагається втекти з-під варти, якщо іншого способу затримати їх 
немає.    

   1. У ввічливій формі запропонувати 
начальнику патруля викликати на місце 
чергового по військових нарядах або іншу 
посадову особу, яка відповідає за 
забезпечення охорони громадського 
порядку під час футбольного матчу . Після 
його прибуття,   вказати на безпідставність 
вимог патруля до вболівальника та 
незаконність застосування до нього 
фізичного впливу і спецзасобів.   
     2. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я) і звання військовослужбовців.  
     3. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
безпідставне застосування фізичної сили і 
спецзасобів військовим нарядом.   
    4. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
    5. Надіслати письмову скаргу на ім’я 
начальника УМВС області, командира 
військової частини та місцевого прокурора 
з приводу безпідставного застосування 
фізичної сили і спецзасобів військовим 
нарядом, вимагати проведення службового 
розслідування та покарання винних. 
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- статтю 61 Статуту ГВСЗСУ, згідно з якою особовому 
складу патруля в усіх випадках категорично заборонено 
застосовувати спеціальні засоби та зброю на багатолюдних 
вулицях, площах і в громадських місцях, а також, якщо від цього 
можуть постраждати сторонні люди.  

     6. Повідомити про цей факт  
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет – видання. 
 

3.         Перебуваючи на маршруті для охорони 
громадського порядку, наряд у складі 
співробітників підрозділу міліції особливого 
призначення «Беркут», на прохання 
працівника міського відділу по боротьбі з 
економічною злочинністю, погодився надати 
допомогу в забезпеченні проведення перевірки 
оперуповноваженим і ревізорами КРУ 
господарської діяльності акціонерного 
товариства, що знаходилось на території їх 
маршруту патрулювання. Не ставлячи нікого 
до відома, наряд міліції, спільно с 
оперуповноваженим  ВБЕЗ і ревізорами КРУ, 
прибули до суб’єкта господарювання та 
повідомивши його керівництву мету візиту, 
розпочали  перевірку.     

   Порушено: 
    - статтю 13 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
міліція може скеровувати спеціальні підрозділи міліції для 
забезпечення проведення контролюючими органами перевірок 
суб’єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або 
суду.  
         Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції 
надається лише у випадках, коли перевірка проводиться в 
рамках розслідування кримінальних справ.  
         Органам міліції забороняється використовувати 
фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення 
контролюючими органами планових та позапланових перевірок 
суб’єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом 
демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування.  

- пункт 153 Статуту патрульно-постової служби міліції 
України (надалі – Статуту ППСМУ), відповідно до якого наряд 
зобов’язаний нести службу на маршруті безвідлучно протягом 
установленого часу. 

- пункт 154 Статуту ППСМУ, відповідно до якого під 
час несення служби наряду забороняється заходити без 
службової необхідності в житлові будинки, їдальні, магазини 
та інші приміщення, а також залишати маршрут без дозволу 
начальника органу, його заступника, оперативного чергового 
або його помічника. 
 
 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
співробітників спецпідрозділу міліції. 
    2. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану за номером 
«102» і повідомити про безпідставне 
перебування на території суб’єкта 
господарювання  патрульного наряду 
спецпідрозділу міліції «Беркут» та його 
залучення до проведення перевірки.   
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про скоєне 
патрульними порушення відповідальну 
особу від керівництва ОВС і керівника 
підрозділу МОП «Беркут» та викликати їх 
особисто на місце події. 
    3. Повідомити про безпідставне 
перебування на території суб’єкта 
господарювання  патрульного наряду 
спецпідрозділу міліції «Беркут» та його 
залучення до проведення перевірки   за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення установленого 
порядку несення служби патрульним 
нарядом і його безпідставного  
використання для проведення перевірки 
суб’єкта господарювання.. 
    5. Повідомити про цей факт орган 
прокуратури, правозахисні громадські 
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організації, ЗМІ та Інтернет - видання 
4.     Нарядом у складі  військовослужбовців 

внутрішніх військ та співробітників підрозділу 
міліції особливого призначення  «Беркут» був 
затриманий громадянин, який, на думку 
наряду, займався продажем валюти. 
Незважаючи на заперечення затриманим своєї 
провини і його прохання обґрунтовано 
пояснити підоснову висунутих звинувачень, 
він був допроваджений до громадського 
пункту з охорони громадського порядку для 
опитування та з’ясування обставин скоєння 
правопорушення. Через відсутність 
патрульного автомобіля, громадянин був 
допроваджений до райвідділу міліції через 3 
години, де йому роз’яснили причини 
затримання, права і протягом ще однієї години 
складали протокол про адміністративне 
правопорушення за статтею 162 КУпАП  

     Порушено: 
    - пункт 3.2.5.2. Тимчасового положення, відповідно до якого 
військовий наряд зобов’язаний при застосуванні заходів 
адміністративного примусу до правопорушників роз’яснювати їм 
згідно з яким нормативним актом і за яке порушення вони 
притягуються до відповідальності; 
     - пункт 4.5.7. Тимчасового положення, відповідно до якого 
особам при затриманні повідомляються підстави та мотиви 
такого затримання, роз’яснюється право оскаржити їх у суді, 
усно надається роз’яснення статті 63 Конституції України 
щодо права відмовитись від надання будь-яких пояснень або 
свідчень до прибуття захисника;   

- пункт 4.9.1. Тимчасового положення, відповідно до 
якого, якщо умови не дозволяють вжити дієвих заходів нарядом 
на місці,  то  військовослужбовці мають право затримати 
правопорушника і доставити його в орган внутрішніх справ, 
попередньо повідомивши про підстави та мотиви такого 
затримання; 

- стаття 259 КУпАП, згідно з якою доставляння 
порушника має бути проведено в можливо короткий строк. 
Перебування доставленої особи у громадському пункті з 
охорони громадського порядку не може тривати більше як одну 
годину; 

- стаття 263 КУпАП, згідно з якою адміністративне 
затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 
передбачене статтею 162, може тривати не більше як три 
години. Строк адміністративного затримання обчислюється з 
моменту доставлення порушника для складання протоколу.  
 

    1. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я) і звання  старшого патрульного  
наряду. Зажадати від  нього пояснити 
громадянину причини затримання (з 
посиланням на нормативний акт) та його 
права. 
    2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
порушення строків адміністративного 
затримання і терміну перебування 
громадянина у громадському пункті з 
охорони громадського порядку. 
   Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про необґрунтовано 
довготривале затримання громадянина 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ  і викликати його на 
місце події 
    3. Повідомити про порушення строків 
затримання за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, військової частини, 
інспекції з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області та командира військової 
частини надіслати скаргу на некомпетентні 
дії наряду та перевищення максимально 
можливого терміну адміністративного 
затримання, вимагати проведення 
службового розслідування та покарання 
винних. . 
   5. Надіслати звернення до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення прав громадянина  
патрульним нарядом.  
    6. Повідомити про порушення 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
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та Інтернет - видання 
5.         Перебуваючи на маршруті, наряд із 

військовослужбовців внутрішніх військ та 
співробітників підрозділу міліції «Беркут» 
підійшов до чоловіка і жінки, які голосно 
сперечались між собою, обговорюючи 
побутові сімейні проблеми. Начальник патруля 
зажадав припинити сварку та пред’явити 
документи. На зауваження чоловіка про 
необхідність представитись та пред’явити 
посвідчення, наряд не зреагував, а лише 
відповів, що їх формений одяг і так свідчить 
про те, що вони є співробітниками міліції.  
       Чоловік та жінка стверджували, що вони 
перебувають у шлюбі, але з’ясувавши, що 
документи у подружжя відсутні, наряд 
запропонував їм прослідувати для 
встановлення особи до дільничного пункту 
міліції, оскільки  у минулому, за твердженням 
працівника  підрозділу «Беркут», жінка 
затримувалась за підозрою у занятті 
проституцією. 

   Порушено: 
- статтю 5 Закону України «Про міліцію», відповідно до 

якої при зверненні до громадянина працівник міліції зобов’язаний 
назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу 
службове посвідчення.  Відповідно цієї ж статті, міліція не 
розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 
людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання 
обов’язків не вимагає іншого; 

- пункт 4.1.8. Тимчасового положення, відповідно до 
якого при зверненні до громадян патрульний повинен 
привітатися з ними, після цього, приклавши руку до головного 
убору, назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його 
вимогу службове посвідчення і повідомити мету звернення; 

- пункт 4.1.10. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовослужбовці не повинні втручатися в суперечки 
особистого (домашнього) характеру; 

- пункт 3.1.8. Тимчасового положення, відповідно до 
якого наряди при несенні служби з ОГП зобов’язані 
додержуватись законності, ретельно та уважно розбиратися на 
місці з порушниками громадського порядку; доставляти в ОВС 
дише тих громадян, які вчинили злочини або грубо порушили 
громадський порядок,  

- пункт 4.5.7.1. Тимчасового положення, відповідно до 
якого затримання осіб, які порушують громадський порядок, 
здійснюється військовим нарядом в разі невиконання ними 
усного попередження про необхідність припинення 
правопорушення; 

- пункт 4.9.1. Тимчасового положення, відповідно до 
якого доставляння є заходом адміністративного примусу і 
встановлює певні обмеження особистої свободи правопорушника, 
а тому військовослужбовці перед тим, як застосувати цей захід, 
повинні зробити все необхідне, щоб безпосередньо на місці 
ретельно розібратися в обставинах правопорушення, вимагати 
припинення правопорушення і винести на місці усне 
попередження.  

    1. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я) і звання старшого патрульного  
наряду та запропонувати йому діяти у 
суворій відповідності з вимогами відомчих 
інструкцій. 
     2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
некваліфіковані дії патрульного наряду, які 
призвели до порушення прав громадян. 
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення прав 
громадян відповідальних від керівництва 
органу внутрішніх справ та керівництва 
військової частини  і скерувати їх  на місце 
події 
    3. Повідомити про порушення прав 
громадян за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, військової частини, 
інспекції з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області, командира військової 
частини та місцевого прокурора надіслати 
звернення з приводу необґрунтованого 
затримання громадян та порушення 
патрульним нарядом вимог законодавства 
та відомчих нормативних актів. 
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання. 

6.        Патрульний наряд у складі двох 
військовослужбовців підрозділу оперативного 
призначення МВС  перебував у магазині. Під 
час розмови патрульних із знайомим 

    Порушено: 
- пункт 1.3. Тимчасового положення, відповідно до 

якого військовослужбовці підрозділів оперативного призначення 
внутрішніх військ МВС виконують службу по ОГП в складі 

    1. Запитати установчі дані (прізвище та 
ім’я) і звання військовослужбовців та 
запропонувати їм невідкладно вжити 
заходів для припинення правопорушення, 
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продавцем, до них звернувся член 
громадського формування з охорони 
громадського порядку, який повідомив, що за 
квартал від магазину, у дворі школи 
відбувається групова бійка підлітків, він сам 
припинити її не може та потребує  допомоги 
наряду. Однак, начальник патруля відповів, що 
школа не перебуває в зоні їх обслуговування, а 
залишати свій маршрут їм заборонено, тому 
він лише може по радіостанції повідомити про 
місце бійки оперативного чергового, який  
організує направлення до місця події іншого 
патрульного наряду.    

спільних нарядів з представниками територіальних органів 
внутрішніх справ; 

- пункт 3.1.8. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військові наряди зобов’язані забезпечувати безпеку 
громадян і громадський порядок, запобігати та рішуче 
припиняти порушення громадського порядку і злочини на 
встановлених маршрутах та поблизу їх; 

- пункт 3.2.4. Тимчасового положення, відповідно до 
якого начальник патруля зобов’язаний при зверненні громадян із 
повідомленнями про вчинення злочину встановити дані, що 
мають значення для його розкриття, доповісти черговому 
військових нарядів і вжити заходів щодо запобігання злочину; 

- пункт 3.2.5.4. Тимчасового положення, відповідно до 
якого патрульний має право тимчасово залишити маршрут за 
необхідності відновлення порядку або припинення злочину 
поза межами маршруту та для надання допомоги сусіднім 
нарядам, оперативним працівникам чи представникам 
добровільних громадських формувань під час затримання 
злочинців; 

- пункт 3.2.5.5. Тимчасового положення, відповідно до 
якого патрульним забороняється відволікатись від служби, 
вступати із громадянами в позаслужбові розмови, заходити без 
службової необхідності в житлові будинки, магазини, клуби, 
ресторани та інші приміщення. 

як це передбачено відомчими 
нормативними актами. 
    2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
порушення порядку несення служби 
патрульним нарядом та безпідставну 
відмову з боку військовослужбовців  
прийняти участь у припиненні порушення 
громадського порядку. 
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового проінформувати про порушення 
відповідальних від керівництва органу 
внутрішніх справ та керівництва військової 
частини і викликати їх на місце події 
    3. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
    4. Скерувати скаргу на ім’я командира 
військової частини щодо порушення 
порядку несення служби патрульним 
нарядом та відмову з боку 
військовослужбовців  прийняти участь у 
припиненні порушення громадського 
порядку. 
 

7.       Пересуваючись по неосвітленій вулиці, 
громадянин впав та травмував руку. До нього 
підійшов наряд внутрішніх військ, помилково 
вважаючи, що чоловік перебуває у 
нетверезому стані. Коли на їх вимогу 
громадянин пред’явив свій паспорт, 
з’ясувалось, що військовослужбовці не можуть 
ознайомитися з даними в ньому через 
відсутність кишенькового електричного 
ліхтарику. 
    На  прохання чоловіка допомогти йому, 

   Порушено: 
- пункт 4.11.13.1. Тимчасового положення, відповідно до 

якого військовослужбовці не допускаються до служби в 
брудному або пошкодженому взутті, обмундируванні, із 
запахом алкоголю, зайвими речами, а також за несправності 
екіпірування, засобів індивідуального захисту та активної 
оборони; 

- пункт 2.5.8. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовослужбовець внутрішніх військ повинен мати 
індивідуальний перев’язувальний пакет і кишеньковий 
електричний ліхтар; 

   1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
військовослужбовців. 
     2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому 
міськрайліноргану про неналежний 
зовнішній вигляд, незадовільне 
екіпірування наряду та його непрофесійні 
дії. 
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про виявлені 
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зупинити кровотечу і перев’язати поранену під 
час падіння руку, начальник патруля відповів, 
що вони не вміють надавати первинну 
медичну допомогу і не мають перев’язочного 
матеріалу. 
     Зовнішній вигляд та форма одягу 
патрульних була неохайною. Радіостанція 
одного військовослужбовця знаходилась під 
форменою курткою, а у руках перебувала 
об’ємна спортивна сумка. Від іншого 
відчувався запах  алкоголю. 

- пункт 7.7. Тимчасового положення, відповідно до якого 
спорядження, спецзасоби військовослужбовці носять поверх 
верхнього одягу; 

- пункт 7.13. Тимчасового положення, відповідно до 
якого всі військовослужбовці повинні бути навчені правилам 
надання допомоги при пораненнях, нещасних випадках та 
раптових захворюваннях. Перебуваючи на службі кожен з них 
повинен мати при собі індивідуальний перев’язочний пакет.  

порушення відповідальних від керівництва 
органу внутрішніх справ та керівництва 
військової частини і викликати їх особисто 
на місце події для усунення недоліків. 
     3. Повідомити про порушення порядку 
несення служби нарядом за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, 
військової частини, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    4. Надіслати скаргу на ім’я командира 
військової частини  та начальника УМВС 
області з приводу  зовнішнього вигляду 
наряду, його екіпірування  та 
непрофесійних дій.. 
5. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет - 
видання. 

 8.     Спільним нарядом внутрішніх військ і 
працівників міліції за торгівлю парфумами у 
невстановленому місці затримана громадянка  
азіатської зовнішності.        
      Під час спілкування із затриманою, 
військовослужбовці поводились грубо, 
звертались до неї на «Ти», декілька разів 
некоректно натякнули на не слов’янське 
походження. На прохання малолітньої доньки 
затриманої, яка перебувала поруч, відпустити 
матір,  відмовили у грубій формі, 
порекомендувавши забиратися геть.. 
      У подальшому наряд провів особистий 
огляд затриманої жінки та огляд її речей, 
запросивши у якості понятого чоловіка, який 
проходив повз них.   

    Порушено: 
    - статтю 3 Закону України «Про внутрішні війська МВС 
України», згідно з якою діяльність внутрішніх військ повинна 
будуватись на принципах законності та гуманізму, поваги до 
особи, до її прав і свобод; 

- статтю 5 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, 
захищає права людини, незалежно від її соціального походження, 
майнового та іншого стану, расової та національної належності, 
громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, 
політичних та інших переконань. У взаємовідносинах з 
громадянами працівник міліції повинен виявляти високу 
культуру і такт; 

- пункт 3.2.4. Тимчасового положення, відповідно до якого 
начальник патруля зобов’язаний слідкувати за додержанням 
патрульними правил ввічливості у поводженні з громадянами; 

- пункт 4.1.8. Тимчасового положення, відповідно до якого 
у взаємовідносинах з громадянами військовослужбовці повинні 
виявляти повагу і чемність. Патрульний повинен звертатись до 
громадян на «Ви», свої вимоги і зауваження викладати ввічливо, 
але у переконливій формі; 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
військовослужбовців, вказати їм на  
порушення у порядку проведення 
особистого огляду та неможливість 
некоректного поводження з громадянами. 
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому 
міськрайліноргану про грубість 
військовослужбовців та порушення 
визначеного порядку проведення 
особистого огляду. 
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальних від керівництва органу 
внутрішніх справ та керівництва військової 
частини і викликати їх особисто до місця 
перебування затриманої. 
    3. Повідомити про нетактовну поведінку 
наряду і допущені порушення при 
проведенні особистого огляду за 
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- пункт 4.6.1. Тимчасового положення, відповідно до якого 
особистий огляд та огляд речей проводиться уповноваженою на 
те особою однієї статі з тим кого оглядають і в присутності двох 
понятих тієї ж статі.  

- пункт 4.1.11. Тимчасового положення, відповідно до 
якого з підлітками патрульно-постові наряди повинні 
поводитися так же ввічливо, як і з дорослими. Зауваження 
дітям робляться з урахуванням їх психології та рівня розвитку. 
 

телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    4. Скерувати скаргу на ім’я  начальників 
УМВС області та командира військової 
частини щодо нетактовного поводження 
патрульного наряду і допущені  при 
проведенні особистого огляду затриманої. 
Вимагати проведення службового 
розслідування, принесення публічного 
вибачення та покарання винних 
працівників міліції і військовослужбовців. 
     5. Надіслати звернення до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на порушення своїх прав  
військовим патрульним нарядом. 
      6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет - видання. 

9.        До патрульного наряду внутрішніх військ 
звернулась жінка, яка повідомила, що поруч, 
на маршруті патрулювання водій збив 
пішохода.  Прибувши на місце події, старший 
наряду встановив,  що  пішохід отримав важку 
травму, а водій, з вини якого сталась ДТП, 
перебуває у нетверезому стані. 
      Жінка  запропонувала відвезти 
постраждалого на власному автомобілі до 
травматичного пункту, але старший патруля 
повідомив, що не знає його місце 
знаходження, незважаючи на те, що у зоні  
маршруту патрулювання знаходиться лікарня. 
   Наряд через чергову частину викликав на 
місце події бригаду  «швидкої допомоги» і 
працівників ДАІ, проте нетверезий водій вже 
покинув місце ДТП. Документи у нього 
перевірені не були, особа не встановлена.   

    Порушено: 
     - пункт  3.2.1.  Тимчасового положення, відповідно до якого 
особи військових нарядів зобов’язані твердо знати особливості 
району (маршруту) несення служби, адреси найближчих 
лікарень, аптек та інше.;  

- пункт 3.1.9. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовослужбовець внутрішніх військ незалежно від 
посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення 
до нього громадян або службових осіб із заявою чи 
повідомленням про події, зобов’язаний ужити заходів щодо 
попередження і припинення правопорушень, рятування людей, 
надання допомоги особам, які її потребують, установлення і 
затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця 
події та повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ; 

- пункт 4.1.7. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовослужбовець, який заступає на маршрут, повинен 
знати  місцезнаходження органів державної влади і управління, 
правоохоронних органів, пожежної охорони, найближчих 

  1. Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я) та звання 
військовослужбовців. 
     2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому 
міськрайліноргану про некомпетентні дії 
патрульного наряду.  . 
     3. У письмовій формі на ім’я командира 
військової частини скерувати звернення з 
приводу незадовільної професійної 
підготовки його підлеглих . 
    4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет - видання. 
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лікарень, поліклінік, аптек та місць збереження наркотичних 
речовин; 

- пункт 7.13. Тимчасового положення, відповідно до 
якого усі військовослужбовці повинні бути навчені правилам 
надання допомоги при пораненнях, нещасних випадках та 
раптових захворюваннях; 

- пункт 3.1.10. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовий наряд має право перевіряти у громадян при 
підозрі у вчиненні правопорушень документи, що засвідчують їх 
особу та затримувати і передавати до ОВС осіб при підозрі у 
вчиненні злочину або вчиненні адміністративного 
правопорушення; 

- пункт 4.9.2.2. Тимчасового положення, відповідно до 
якого при виявленні водія, який керує т транспортним засобом у 
стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, наряд повинен 
усунути його від керування і викликати на місце затримання 
працівника ДАІ МВС для оформлення відповідних документів. 

10.     Патрульний наряд спецпідрозділу міліції 
«Беркут» отримав повідомлення про те, що 15-
річний юнак викрав автомобіль сусіда. 
Незабаром,  слідуючи у патрульній машині по 
маршруту, наряд побачив оголошений у 
розшук автомобіль та став його переслідувати. 
На неодноразові вимоги патрульних по 
гучномовцю зупинити автомобіль підліток не 
реагував. 
     Маючи намір зупинити автомобіль шляхом 
його пошкодження, патрульний наряд у центрі 
міста здійснив декілька пострілів з табельної 
зброї по колесам транспортного засобу. Коли 
автомобіль зупинився, з’ясувалось, що одним з 
пострілів водій-підліток був поранений. 
Намагаючись владнати наслідки цього випадку 
без розголосу, наряд викликав за телефоном 
батьків пораненого на місце події  

    Порушено: 
    - статтю 12 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними 
ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими 
ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення 
ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору. 
При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної 
допомоги потерпілим в найкоротший строк. Про застосування 
заходів фізичного впливу спеціальних засобів, вогнепальної зброї, 
а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені 
особі внаслідок їх застосування працівником міліції, негайно та 
письмово доводиться до відома безпосереднього начальника 
для сповіщення прокуророві; 

- статтю 15 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну 
зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть 
постраждати сторонні особи; 

- пункт 223 статуту ППСМУ, відповідно до якого на місці 
події наряду необхідно з’ясувати, чи є потерпілі, і в разі 
необхідності у межах наявних можливостей подати їм 
невідкладну, у тому числі медичну допомогу та викликати 

   1. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про порушення 
патрульними правил застосування 
вогнепальної зброї, зазначивши місце і час 
скоєння такого порушення, місце свого 
перебування та державний номер 
патрульного автомобіля. 
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового невідкладно повідомити про 
вчинене патрульними порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ і керівника підрозділу 
МОП «Беркут» та викликати їх особисто 
на місце події. 
    2. Повідомити про порушення правил 
застосування патрульними вогнепальної 
зброї за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
підрозділі міліції та сайті УМВС. 
   3. У письмовій формі на ім’я начальника 
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машину швидкої допомоги. 
  

УМВС області надіслати звернення з 
приводу порушення правил застосування 
вогнепальної зброї працівниками  
підрозділу «Беркут». 
    4.  Звернутись до територіального 
органу прокуратури зі скаргою на 
порушення правил застосування 
вогнепальної зброї працівниками 
підрозділу «Беркут». 
5. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та Інтернет – 
видання. 

11.          Патрульний наряд внутрішніх військ 
зупинив при вході до залізничного вокзалу 
чоловіка, який перебував у стані сильного 
сп’яніння. Враховуючи, що вигляд чоловіка 
ображав людську гідність і громадську мораль, 
старший наряду вирішив його затримати і 
затребував паспорт для встановлення особи 
затриманого.  Отриманий паспорт, у який була 
вкладені гроші,  начальник патруля залишив 
при собі і, пояснивши чоловіку підстави і 
мотиви затримання, наказав йому слідувати до 
кімнати міліції залізничного вокзалу для 
складання протоколу про адміністративне 
правопорушення. 
     У кімнаті міліції військовослужбовці без 
залучення понятих провели особистий огляд 
правопорушника, під час якого у нього 
виявили жетон з камери зберігання ручної 
поклажі. Начальник патруля  разом з 
співробітником міліції почали складати на 
затриманого адміністративний протокол, а два 
інші військовослужбовці пішли в кімнату для 
зберігання ручної поклажі, отримали по 
жетону речі затриманого та у присутності 
адміністратора провели їх огляд.   
    Після складання адміністративного 
протоколу, начальник патруля вивів 
затриманого на вулиця і наказав йому йти 

    Порушено: 
   - пункт 4.1.12. Тимчасового положення, відповідно до якого з 
документами, що перевіряються у громадян, необхідно 
поводитись акуратно, не робити на них або в них будь-яких 
поміток, а якщо в документ вкладені гроші, записки та інше 
необхідно запропонувати власнику самому вилучити з нього 
вказані предмети; 

- пункт 4.5.7.4. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовий наряд проводить огляд осіб, які вчинили 
правопорушення, а також огляд речей, що є при них, 
транспортних засобів і вилучає документи та предмети, які 
можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх 
здоров’я. Особистий огляд проводиться уповноваженою на те 
особою однієї статі з тим, кого оглядають, і в присутності двох 
понятих тієї ж статі. Огляд речей, багажу, знарядь транспортних 
засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у 
присутності особи, у власності (володінні) якої вони  є. У 
невідкладних випадках зазначені речі, предмети можуть бути 
піддані огляду з участю двох понятих при відсутності 
власника; 

- пункт 4.9.2.1. Тимчасового положення, відповідно до 
якого при виявленні осіб, які перебували в громадських місцях у 
стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і 
громадську мораль, військовослужбовці передають їх в медичні 
заклади або для доставки до місця проживання, а при 
відсутності таких, особи затримуються і тримаються у 
спеціально відведених для цього приміщеннях органів 
внутрішніх справ до їх витвереження.      

   1. Запитати установчі дані (прізвище та 
ім’я) і звання військовослужбовців та 
співробітників міліції, які чергували на 
вокзалі. 
    2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану міліції про допущені 
співробітниками наряду порушення, 
акцентувавши увагу на проведенні 
незаконного огляду речей затриманого. 
    3. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
підрозділі міліції та сайтах УМВС.  
     4. В письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області  та командира 
військової частини надіслати звернення 
про  допущені співробітниками наряду  та 
міліціонерами порушення. 
    5. Повідомити про виявлені порушення 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет - видання 
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додому. 
12.     Під час несення служби на маршруті 

патрулювання, наряд внутрішній військ 
побачив, як під час сварки чоловік кілька разів 
вдарив жінку по обличчю, а перебуваючи 
поряд дитину по спині Маючи намір 
припинити скоєння правопорушення, 
військовослужбовці підійшли до учасників 
конфлікту, але чоловік пояснив, що жінка є 
його дружиною і вони з’ясовують  сімейні 
стосунки 
      Патрульні не стали  втручатись у конфлікт, 
а лише порекомендували  подружжю йти 
додому. 

     Порушено: 
- пункт 4.1.10. Тимчасового положення, відповідно до 

якого військовослужбовці не повинні втручатися в суперечки 
особистого (домашнього) характеру, за винятком випадків, 
коли є безпосередня небезпека для життя і здоров’я громадян, 
допускається порушення громадського порядку або хто-небудь 
потребує допомоги; 

- пункт 3.1.10. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовий наряд має право затримувати і передавати до 
органів внутрішніх справ осіб при підозрі у вчиненні злочину та 
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.   

    Запитати та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання 
військовослужбовців. Вказати їм на 
необхідність припинення випадку 
сімейного насильства та затримання 
чоловіка за скоєння адміністративного 
правопорушення, відповідальність за яке 
передбачена статтею 173-2 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення. 
      У випадку невиконання цієї вимоги: 
    1. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативному черговому 
міськрайліноргану міліції про 
бездіяльність наряду щодо припинення 
випадку чинення сімейного насильства.  
     Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальних від керівництва органу 
внутрішніх справ і керівництва військової 
частини, зажадати їх особистого прибуття 
на місце події. 
     2. Повідомити про бездіяльність наряду 
щодо припинення правопорушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
    3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області та командира військової 
частини надіслати звернення щодо 
незадовільного виконання нарядом свої 
обов»язків.  
     4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет - видання. 

13.           До патрульного наряду внутрішніх військ      Порушено:     1. Запитати та зафіксувати установчі 
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з проханням про допомогу звернулась 
адміністратор ресторану, яка повідомила, що 
один з відвідувачів закладу, невдоволений 
якістю їжі, відмовився розраховуватись, 
поводить себе агресивно, погрожує 
працівникам ресторану фізичною розправою. 
    Увійшовши до ресторану та намагаючись 
вгамувати відвідувача, військовий наряд 
одразу застосував спеціальний засіб 
сльозоточивої дії «черемуха», після чого на 
порушника наділи наручники і доставили до 
підрозділу міліції.             

    - пункт  4.1.9. Тимчасового положення, відповідно до якого у 
розмові з громадянами військовослужбовці повинні виявляти 
спокій, витримку і розсудливість. Коли порушник на зроблені 
йому зауваження реагує збуджено, необхідно дати йому час 
заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій, 
пояснити неправомірність його поведінки з посиланням на 
відповідні закони, постанови та інші нормативні акти. Тільки 
після цього може бути прийняте рішення про до ставлення 
порушника до ОВС. Оскільки доставляння є заходом 
адміністративного примусу і встановлює певні обмеження 
особистої свободи правопорушника, то військовослужбовці перед 
тим, як застосувати цей захід, повинні зробити все необхідне 
щоб безпосередньо на місці ретельно розібратись в обставинах 
порушення, вимагати припинення правопорушення і винести на 
місці усне попередження;  

- статтю 60 Статуту ГВСЗСУ, згідно з якою застосування 
заходів фізичного впливу і спеціальних  засобів – крайній захід, 
який допускається у виняткових випадках і в порядку, 
визначеному Законом України «Про міліцію», військовими 
статутами Збройних Сил України та іншими актами 
законодавства України; 

- статтю 61 Статуту ГВСЗСУ, згідно з якою перед 
застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів 
начальник патруля у разі, якщо дозволяють обставини, повинен 
голосом попередити особу проти якої мають бути застосовані ці 
заходи. Особовому складу патруля у всіх випадках категорично 
заборонено застосовувати спеціальні засоби на багатолюдних 
вулицях, площах і в громадських місцях, а також, якщо від 
цього можуть постраждати сторонні люди; 

- розділи 2-3 Постанови Ради Міністрів УРСР від 
27.02.1991 року № 49, відповідно до яких речовини 
сльозоточивої дії «черемуха-1», «черемуха-4»,              «черемуха-
12», «сирень-3», «облако» застосовуються тільки на відкритій 
місцевості. 

дані (прізвище та ім’я) і звання 
військовослужбовців. 
    2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
неправомірну поведінку та безпідставне 
застосування  патрульними сльозоточивого 
газу.    
    Одночасно вимагати від оперативного 
чергового невідкладно повідомити про 
порушення відповідальних від керівництва 
органу внутрішніх справ та керівництва 
військової частини і викликати їх на місце 
події 
     3. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області та командира 
військової частини надіслати скаргу на 
неправомірну поведінку та безпідставне 
застосування спеціальних засобів 
військовим нарядом. 
    5. Надіслати звернення до 
територіального органу прокуратури зі 
скаргою на неправомірне застосування 
нарядом сльозоточивого газу.. 
      6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет – видання. 

14.     До наряду внутрішніх військ, який  
забезпечував охорону громадського порядку у 
парку відпочинку, звернулась жінка, яка 
повідомила, що неподалік дитячого 
майданчику група чоловіків розпивають 
спиртні напої, нецензурно висловлюються, 

        Порушено: 
- пункт 1.3. Тимчасового положення, відповідно до якого 

завданнями виконання служби нарядами військовослужбовців є 
участь у забезпеченні безпеки громадян і громадського 
порядку, виявлення запобігання і припинення правопорушень, 
уживання профілактичних заходів та участь у припиненні 

     1. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я) і звання військовослужбовців та, 
посилаючись на положення нормативно-
правових документів, зажадати від 
старшого наряду забезпечити ефективне 
припинення правопорушення.  
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ведуть себе нестримано  та заважають іншим 
громадянам відпочивати. 
     Підійшовши до порушників громадського 
порядку, начальник патруля усно попередив їх 
про неприпустимість антигромадської 
поведінки та, враховуючи закінчення 
визначеного для патруля часу несення служби,  
скомандував підлеглим повертатись до місця 
дислокації підрозділу.      
    

адміністративних правопорушень; 
- пункт 3.1.8. Тимчасового положення, відповідно до якого 

військові наряди зобов’язані забезпечувати безпеку громадян і 
громадський порядок, запобігати та рішуче припиняти 
порушення громадського порядку і злочини на встановлених 
маршрутах і поблизу їх, а також припиняти адміністративні 
правопорушення; 

- пункт 3.2.5. Тимчасового положення, відповідно до якого 
патрульний відповідає за стан громадського порядку на 
маршруті несення служби і зобов’язаний бути в постійній 
готовності до своєчасного припинення правопорушень; 

- пункт 4.5.7.2.  Тимчасового положення, відповідно до якого 
адміністративне затримання проводиться військовим нарядом при 
вчиненні розпивання спиртних напоїв у невстановлених 
громадських місцях чи появі у громадських місцях у 
нетверезому стані, що ображає людську гідність і громадську 
мораль; 

- пункт 4.9.1. Тимчасового положення, відповідно до якого, 
якщо умови правопорушення не дозволяють вжити дієвих заходів 
на місці, то військовослужбовці мають право затримати 
правопорушника і доставити його в ОВС. 

   2. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
міськрайліноргану внутрішніх справ про 
не вжиття нарядом дієвих заходів для 
припинення правопорушення у парку.  
     Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальних від керівництва органу 
міліції і керівництва військової частини, 
зажадати їх прибуття на місце події 
    3. Повідомити про незадовільну роботу 
патрульного наряду за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, військової 
частини, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС.  
    4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області та командира військової 
частини надіслати скаргу на незадовільні 
дії патрульних по припинення 
правопорушення. 
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 

15.          При забезпеченні охорони громадського 
порядку під час мітингу, наряд внутрішніх 
військ за участю співробітників спец 
підрозділу міліції «Беркут», запропонував 
присутнім розійтися, посилаючись на 
отримання відповідної вказівки від свого 
керівництва. Після невиконання громадянами 
такої вимоги, патрульні  затримали двох 
активних учасників акції. Останні почали 
обурювались та протестувати проти таких дій, 
реагуючи на затримання збуджено і вчиняючи 
опір. 
       Патрульний наряд  у грубій формі вступив 
в суперечку із учасниками мітингу, а потім 
застосував до громадян фізичну силу й 

Порушено: 
   - статтю 39 Конституції України, відповідно до якої 
громадяни мають право збиратися мирно і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації. Обмеження щодо реалізації 
цього права може встановлюватися  виключно судом;  

- пункт 4.11.15. Тимчасового положення, відповідно до 
якого військовослужбовці внутрішніх військ, які забезпечують 
охорону громадського порядку під час проведення масового 
заходу зобов’язані дотримуватись військової дисципліни, 
належної культури поведінки, встановлених правил несення 
служби, та проявляти витримку, не вступати в суперечки з 
учасниками заходу, у різних ситуаціях діяти спокійно та 
впевнено і рішуче припиняти проти правні дії при суворому 
дотриманні законності; 

- пункт 4.1.9. Тимчасового положення, відповідно до якого 

     1. Запитати та зафіксувати установчі 
дані (прізвище та ім’я) і звання 
військовослужбовців. 
      2. Запропонувати старшому наряду 
пред’явити рішення суду, яке забороняє 
проведення мітингу. За відсутністю такого 
рішення, вимагати невідкладно звільнити 
затриманих та припинити чинити 
перешкоди проведенню масового заходу. 
Повідомити, що громадяни зобов’язані 
виконувати виключно законні вимоги 
працівників міліції, а у цьому випадку 
вимоги патрульних є протизаконними. 
    3. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
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спеціальний засіб наручники та повів їх до 
тролейбусної зупинки, маючи намір доставити 
затриманих до підрозділу міліції громадським 
транспортом. .          

у розмові з громадянами військовослужбовці повинні виявляти 
спокій, витримку і розсудливість. Вони не повинні відповідати 
грубістю на грубість і у своїх діях керуватися особистими 
неприязними почуттями. Коли порушник на зроблені йому 
зауваження реагує збуджено, необхідно дати йому час 
заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій, 
пояснити неправомірність його поведінки з посиланням на 
відповідні закони, постанови та інші нормативні акти; 

- пункт 4.9.1. Тимчасового положення, відповідно до якого 
військовослужбовці перед тим як застосувати   примусовий захід 
– доставляння, повинні зробити все необхідне, щоб 
безпосередньо на місці ретельно розібратися в обставинах 
правопорушення. Перед доставлянням правопорушника 
військовослужбовці зобов’язані повідомити підстави та мотиви 
такого затримання; 

- пункт 4.8.3. Тимчасового положення, відповідно до якого 
для доставляння правопорушника заборонено використовувати 
громадський транспорт, автомобілі спеціального призначення, а 
також транспорт, що належить дипломатичним та консульським 
представництвам.   

міськрайліноргану внутрішніх справ про 
необґрунтоване затримання учасників 
мітингу та наміри патрульних припинити 
його проведення.  
     Одночасно вимагати від оперативного 
чергового терміново повідомити про 
порушення відповідального від 
керівництва органу внутрішніх справ та 
зажадати його невідкладного прибуття на 
місце події 
    4. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС,  інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС.  
     5. Скерувати скарги на незаконні дії 
патрульного наряду  начальнику УМВС 
області та в органи прокуратури. Вимагати 
проведення службового розслідування, 
притягнення винних до відповідальності, 
порушення кримінальної справи за 
перевищення владних повноважень та 
принесення міліцією публічного 
вибачення. 
   6. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та Інтернет - 
видання.  

16.      Під час проведення футбольного матчу на 
трибуні виникла бійка між вболівальниками. 
     Направлені до місця події наряди 
внутрішніх військ та спецпідрозділу міліції 
«Беркут», для припинення бійки застосували 
до громадян фізичну силу та спецзасоби, без 
вагань завдаючи удари гумовими кийками по 
різним частинам тіла.  
 
.            

 Порушено: 
    - статтю 12 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу і 
спеціальні заходи (гумові палки, наручники) лише після 
попередження про намір їх використати (якщо дозволяють 
обставини). Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і 
зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня 
загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.    
      Застосування фізичної сили і спецзасобів повинно бути 
вибірковими - застосовувати заходи фізичного впливу і 
спеціальні засоби до осіб похилого віку або з вираженими 
ознаками інвалідності забороняється, до жінок, з явними 

   1. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про порушення 
правоохоронцями правил застосування 
фізичної сили і спеціальних засобів, 
зазначивши місце і час скоєння такого 
порушення, місце свого перебування. 
    Вимагати від оперативного чергового 
зв’язатись з  відповідальним за 
забезпечення громадського порядку під час 
футбольного матчу та зажадати від нього 
негайно припинити чинення протиправних 
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ознаками вагітності та малолітніх (крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору), 
забороняється. 
        У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не 
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання 
покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до мінімуму 
можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників.   
    - статтю 13 Закону України «Про міліцію», згідно з якою 
працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного 
впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для подолання 
протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із 
застосуванням сили щодо працівників міліції, якщо інші 
способи були застосовані та не забезпечили виконання 
покладених на міліцію обов’язків. 

- стаття 211 Статуту, згідно з якою завдання ударів 
гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, 
статевих органах забороняється. 
 

дій.  
         Вимагати від оперативного чергового 
повідомити про порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ і керівника підрозділу 
МОП «Беркут» та скерувати їх особисто на 
місце події. 
     2. Повідомити про факт надмірного 
застосування сили за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
підрозділі міліції та сайті УМВС. 
     3. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області надіслати 
звернення з приводу порушення порядку і 
правил застосування заходів фізичного 
впливу та спеціальних засобів 
працівниками ПМОП «Беркут». 
     4. Скерувати скарги  на необґрунтоване 
побиття правоохоронцями вболівальників 
начальнику УМВС області та в органи 
прокуратури. Вимагати проведення 
службового розслідування, притягнення 
винних до суворої відповідальності, 
розгляду питання про можливість 
порушення кримінальної справи за 
перевищення владних повноважень та 
принесення міліцією публічного вибачення  
    5. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет - видання. 

17.       У неділю  патрульний наряд внутрішніх 
військ увійшов на подвір’я  приватної фірми і 
почав  огляд її території та розташованих на 
ній споруд.       
     Охороннику, який підійшов до 
військовослужбовців і став вимагати від них 
залишити територію фірми, начальник патруля 
повідомив, що вони знаходяться при виконанні 

   Порушено: 
   - пункт 3.1.11. Тимчасового положення, відповідно до якого 
військовому наряду забороняється залишати маршрут (місце) 
несення служби та заходити без службової необхідності в 
житлові будинки, кафе, розважальні заклади, магазини та інші 
приміщення; 

- пункт 3.1.10. Тимчасового положення, відповідно до 
якого при виконанні завдань з охорони громадського порядку 

     Зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я) і звання військовослужбовців та, 
посилаючись на вимоги Тимчасового 
положення, запропонувати їм припинити 
чинити протиправні дії. 
     У випадку невиконання таких вимог: 
     1. Зателефонувати за номером «102» та 
повідомити оперативного чергового 
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службових обов’язків і роблять 
профілактичний обхід з метою з’ясування, чи 
не збирається тут молодь, схильна до вчинення 
правопорушень      

військовий наряд має право входити безперешкодно в будь-який 
час доби на територію й до приміщення підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності  та оглядати їх лише з 
метою припинення злочинів, переслідування осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину, під час стихійного лиха та 
інших надзвичайних ситуацій.  
     Наряд має право перебувати на території та  у приміщеннях 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності 
з повідомленням про це в адміністрації для забезпечення 
безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, 
виявлення і затримання осіб, які його вчинили.     

міськрайліноргану внутрішніх справ про 
порушення нарядом встановленого 
порядку несення служби та незаконне 
перебування на приватній території.     
     Одночасно вимагати від оперативного 
чергового повідомити про порушення 
відповідальних від керівництва органу 
внутрішніх справ та військової частини  і 
викликати їх на місце події для 
припинення порушення. 
    2. Повідомити про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, військової частини, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС.  
     3. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС області  та командира 
військової частини надіслати звернення 
про порушення нарядом встановленого 
порядку несення служби та незаконне 
вторгнення на приватну територію. 
     4. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та Інтернет - видання.  
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А Л Г О Р И Т М 
проведення моніторингу дотримання прав людини співробітниками ДПС ДАІ 

 
 

№ Напрямок 
моніторингу 

Критерії, що підлягають оцінюванню 
 

Нормативно-правове 
обґрунтування 

Методи  
отримання 
інформації 

1. Зовнішній вигляд, 
спорядження та 
документація 
 
 

Працівник підрозділу ДПС під час несення служби зобов'язаний 
дотримуватись встановленого порядку носіння форменого одягу, знаків 
розрізнення та відомчих нагород.  
Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС, повинні  мати:   
- охайний зовнішній вигляд;  
- справне спорядження;  
- єдиний формений одяг за сезоном;  
-  світловідбиваюче екіпірування;  
- нагрудний знак;  
- табельну вогнепальну зброю; 
- жезл та інші спеціальні технічні засоби; 
- список транспортних засобів, оголошених у розшук за останню добу, із 
зазначенням марки, державного реєстраційного номери, кольору, 
ідентифікаційного номери кузова, шасі (рами), особливих прикмет;  
- словесні портрети, фотографії (фотороботи) осіб, які розшукуються;  
- картку маршруту патрулювання, поста (додаток 4);  
- журнал патрулювання (додаток 5);  
- службове та водійське посвідчення; 
- бланки протоколів про адміністративне правопорушення, тимчасових  
дозволів на право керування транспортними засобами та інших необхідних 
процесуальних документів;  
- авторучку, олівець; 
- лінійку (рулетку); 
- записну книжку; 
- свисток; 
- кишеньковий ліхтарик;  
- ПДР ;  
- витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення , що стосується 
безпеки дорожнього руху, службову сумку або планшет. 
 
 
 
 

Пункти 6.1.; 6.5.; 11.5. 
Інструкції з питань 
діяльності підрозділів 
дорожньо-патрульної 
служби Державтоінспекції 
МВС, затвердженої наказом 
МВС від 27.03.09 № 111       
(далі – Інструкція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження; 
 
- особисте 
спілкування; 
 
- свідчення 
громадян; 
 
- вимога пред’явити 
у разі зупинки; 
 
- інформація ЗМІ та 
співробітників ОВС. 
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Діяльність працівників підрозділів ДПС оцінюється за такими 
напрямками: 
- зовнішній вигляд, стройова  виправка, службова і фізична підготовка. 
 

Пункт 30.1. Інструкції  
 

2. 
 

Рівень 
обізнаності та 
службової 
підготовки 
 

Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС, повинні знати: 
- заходи особистої безпеки під час поводження з табельною вогнепальною 
зброєю; 
- підстави застосування табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів та 
фізичної сили; 
- оперативну обстановку на закріпленій території, насамперед стан аварійності 
та злочинності на території обслуговування;  
- розстановку нарядів ДПС на території обслуговування підрозділу; 
- характеристику маршрутів патрулювання та умови несення служби на них; 
- позивні або контактні телефони нарядів, які несуть службу на суміжних 
постах (маршрутах); 
- дислокацію найближчих нарядів міліції  та  систему зв'язку з ними; 
- вимоги законодавства, яке регламентує діяльність Державтоінспекції МВС; 
- складові частини, технічні характеристики та порядок використання  
технічних засобів та технічних приладів, які застосовуються для виявлення 
порушень правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.  
 
 Працівники підрозділів ДПС під час несення служби зобов'язані:  
- досконало знати ПДР, Інструкцію з питань діяльності підрозділів дорожньо-
патрульної служби Державтоінспекції МВС, затверджену наказом МВС від 
27.03.09 № 111, інші нормативно-правові акти у сфері  безпеки дорожнього 
руху та свої функціональні обов'язки; 
- постійно утримувати у належному стані спеціальні засоби захисту,  елементи 
екіпірування, транспортні засоби та їх обладнання, технічні    засоби та 
технічні прилади, які використовуються для фіксації правопорушень, засоби 
зв'язку, медичне устаткування для надання першої медичної допомоги 
учасникам дорожнього руху; 
- кваліфіковано з'ясовувати обставини, які призводять до скоєння ДТП; 
 
Старший наряду ДПС під час несення служби зобов'язаний: 
- організовувати роботу працівників підрозділу ДПС у складі наряду, 
доповідати командирові, черговому про необхідність внесення змін у 
розстановку сил і порядок несення служби залежно від обстановки, яка 
склалася; 
- здійснювати керівництво і контроль за несенням служби працівниками 

Пункти 6.8., 6.9., 11.4.  
Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 6.2., 6.6., 6.16.  
Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 6.32.1. –  6.32.5. 
Інструкції  
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
представників ОВС  
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наряду ДПС, організовувати та особисто проводити із водіями профілактичну і 
роз'яснювальну роботу; 
- здійснювати перевірку правильності ведення  службової документації, якості 
оформлення адміністративних матеріалів, матеріалів ДТП, уживати заходів для 
усунення недоліків; 
- забезпечувати ефективне використання технічних приладів та засобів 
контролю за дотриманням водіями ПДР, ввіреного автомототранспорту; 
- під час службової  діяльності дотримуватись законності, не допускати її 
порушень іншими працівниками.  
 
Працівники підрозділів ДПС повинні: 
- мати необхідну професійну підготовку; 
- високі моральні якості; 
- бути дисциплінованими та пильними; 
- стійко переносити труднощі, пов'язані зі службою;  
- у своїй діяльності керуватися Конституцією України, законами України,  
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-
правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та Інструкцією з 
питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції 
МВС, затвердженої наказом МВС від 27.03.09 № 111. 
 
Діяльність працівників підрозділів ДПС оцінюється за такими 
напрямками: 
- якість оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення; 
- професіоналізм дій під час ускладнення дорожньої обстановки; 
- знання чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, оперативної 
обстановки, своїх прав та обов'язків; 
- уміння регулювати дорожній рух. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 2.1.,2.2. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 30.1. Інструкції  
 

3. 
 

Дотримання 
встановленого 
порядку і режиму 
несення служби 
 
 

    Працівник підрозділу ДПС під час несення служби зобов'язаний 
перебувати на визначеному місці несення служби відповідно до дислокації. 
Пост або маршрут патрулювання працівник підрозділу ДПС залишає 
тільки з дозволу або за вказівкою командира підрозділу (чергового) його 
заступників у таких випадках: 
- ужиття невідкладних заходів для усунення перешкод і небезпеки в русі на 
сусідніх ділянках, а також до ліквідації пожежі і наслідків стихійного лиха; 
- затримання і доставляння до територіального ОВС осіб, що допустили 
порушення ПДР або громадського порядку чи вчинили злочин; 
- доставляння осіб з явними ознаками сп'яніння до медичних  закладів для 

Пункти 6.3., 18.1., 18.1.1. – 
18.1.11., 18.2. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
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проведення огляду на стан сп'яніння у визначеному законом порядку; 
- доставляння затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики або 
стоянки; 
- надання допомоги у виконанні службових обов'язків іншим нарядам ОВС, а 
також учасникам дорожнього руху, громадянам; 
- переслідування осіб, що вчинили правопорушення; 
- надання допомоги потерпілим при ДТП, інших нещасних випадках; 
- охорони місця ДТП; 
- вжиття заходів до ліквідації пожежі, наслідків стихійних лих; 
- прийняття в установлений час їжі; 
- раптового захворювання.                                                                               В усіх 
випадках залишення маршруту патрулювання в обов'язковому порядку 
інформується оперативний черговий або командир підрозділу. 
 
Під час несення служби наряду забороняється: 
- виймати з кобури і передавати будь-кому свою табельну вогнепальну зброю; 
- відволікатися від служби і послаблювати увагу під час нагляду за дорожнім 
рухом;   
- вступати в розмови з учасниками дорожнього руху з питань, які не мають 
відношення до служби; 
- порушувати правила радіообміну, вести неслужбові розмови за телефоном; 
- заходити без службової необхідності в житлові будинки та інші приміщення; 
- перевозити сторонніх громадян і вантажі в патрульному автомобілі (автобусі, 
мотоциклі), а також залишати його незамкненим та без нагляду; 
- доставляти затриманих осіб до територіальних ОВС на транспортних засобах, 
які не призначені для перевезення людей; 
- використовувати під час несення служби технічні засоби та прилади, які не 
сертифіковані в Україні та не пройшли повірку або мають свідоцтво про 
повірку, термін дії якого минув; 
- самовільно залишати пост, маршрут патрулювання або відхилятися від нього 
і змінювати порядок несення служби; 
- порушувати або відступати від вимог ПДР, за винятком випадків, визначених 
чинним законодавством; 
- передавати будь-кому спеціальні засоби чи прилади, право керування 
патрульним транспортним засобом; 
- залишати без нагляду в патрульному транспорті затриманих осіб; 
- використовувати для несення служби приватні транспортні засоби. 
 
     Дислокація маршрутів патрулювання і постів підрозділів ДПС  
розробляється командиром окремого стройового підрозділу в межах території, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 17.2. – 17.6., 17.8. – 
17.15. Інструкції  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 9.4. Інструкції  
 

ОВС  
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що обслуговується, на основі аналізу аварійності за місцями, днями, часом 
доби скоєння ДТП і з урахуванням інтенсивності руху, з обов'язковим 
погодженням начальником ОВС, затверджується  керівником управління 
(відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС,  УМВС і підлягає перегляду не 
менше одного разу на квартал. У разі необхідності дислокація переглядається 
негайно. 
     Маршрут патрулювання визначається командиром (начальником) 
підрозділу ДАІ, при цьому несення служби нарядом здійснюється на 
службовому транспортному засобі Державтоінспекції з увімкненими 
спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору для 
профілактики та попередження порушень ПДР:   
   на автомобільних дорогах державного значення між стаціонарними постами 
ДПС; 
   на автомобільних дорогах державного значення без стаціонарних постів ДПС 
у межах території обслуговування. 
   У межах населених пунктів дозволяється піше патрулювання з 
використанням технічних засобів та приладів як спосіб несення служби.   
 
Працівники підрозділів ДПС під час несення служби зобов'язані: 
- перебувати на визначеному місці несення служби відповідно до дислокації; 
- постійно контролювати безперебійність радіозв'язку, а в разі його відсутності 
негайно вживати всіх можливих заходів щодо інформування про це чергової 
частини або безпосереднього керівника (командира); 
- організовувати безпечний та безперешкодний дорожній рух; 
- постійно контролювати дотримання учасниками дорожнього руху правил, 
норм і стандартів, діючих у сфері безпеки дорожнього руху; 
- попереджувати та припиняти злочини, а також адміністративні 
правопорушення, у межах своєї компетенції застосовувати до порушників 
заходи профілактичного та адміністративного впливу; 
- за наявності інформації попереджати водіїв про небезпеку, яка виникла на 
шляху їх руху і яку вони не в змозі своєчасно виявити; 
- надавати у межах компетенції всебічну допомогу учасникам дорожнього 
руху.  
- регулювати дорожній рух, у тому числі з використанням жестів; 
- проводити невідкладні заходи на місці ДТП, зокрема з надання першої 
медичної допомоги постраждалим від ДТП та з охорони місця ДТП до 
прибуття слідчо-оперативної групи; 
- кваліфіковано з'ясовувати обставини, які призводять до скоєння ДТП; 
- для нормалізації дорожнього руху надавати допомогу слідчо-оперативній 
групі ОВС та громадянам в прибиранні пошкоджених транспортних засобів з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 6.3., 6.4., 6.7., 6.10. 
– 6.24., 6.29., 6.30. 
Інструкції  
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проїзної частини дороги; 
- надавати допомогу в безперешкодному проїзді транспортних засобів 
оперативних та аварійно-рятувальних служб у райони аварій, катастроф, 
пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних подій; 
- виявляти й затримувати транспортні засоби, що перебувають у розшуку або 
використовуються в протиправних цілях, та водіїв, що зникли з місця скоєння 
ДТП; 
- контролювати наявність у водіїв документів, передбачених ПДР; 
- контролювати утримання в справному і безпечному для руху стані вулиць, 
доріг і дорожніх споруд та їх освітленість; 
- здійснювати контроль за виконанням умов забезпечення безпеки дорожнього 
руху при проведенні на вулицях і дорогах ремонтно-будівельних та інших 
робіт; 
- при отриманні інформації про злочин негайно доповідати про це черговому 
або безпосередньому начальникові і діяти за їх рішеннями; 
- під час отримання інформації від громадян про злочин установлювати всі 
необхідні дані про особу, що звернулася, конкретне місце злочину, ким і проти 
кого він скоєний чи готується та іншу інформацію, що має значення для 
розкриття злочину, про що доповідати черговому територіального ОВС. У 
подальшому до прибуття слідчо-оперативної групи у межах компетенції 
організовувати роботу з розкриття злочину  по "гарячих слідах" та здійснювати 
охорону місця злочину.  
- вжити заходів для усунення перешкод у русі, звільнення проїзної частини від 
транспортних засобів, що створюють перешкоду на маршруті патрулювання, 
особливо тих, що стоять темної пори доби і в умовах недостатньої видимості 
поза населеними пунктами; 
- у разі виникнення заторів, перешкод у русі транспорту негайно вживати 
заходів по встановленню їх причин та нормалізації дорожнього руху, у тому 
числі шляхом ручного регулювання; 
- після закінчення несення служби доповідати безпосередньому начальникові 
про результати роботи. 
 
     Робоча зміна нарядів ДПС не повинна перевищувати 8 годин. У разі 
службової необхідності тривалість робочого часу працівників підрозділів ДПС 
може бути збільшена до 12 годин на підставі наказу начальника  ГУМВС, 
УМВС з чітко визначеними і обґрунтованими причинами видання такого 
наказу (дія такого наказу не повинна перевищувати 30 діб). 
     Режим роботи особового складу підрозділу ДПС встановлюється за 
щомісячним графіком, який затверджується командиром підрозділу ДПС. У 
графіку вказуються дні й години несення служби кожним працівником та їх 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 9.8., 9.9. Інструкції  
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вихідні дні.   
  

4 Особливості 
організації 
діяльності 
стаціонарних постів 
ДПС ДАІ  

    Стаціонарний пост ДПС ДАІ - місце несення служби нарядами ДПС ДАІ, 
обладнане спеціальними службовими приміщеннями, оснащене технічними і 
спеціальними засобами, інженерними та іншими спорудами, а також територія, 
що закріплена за ним в установленому законодавством порядку.  
     Основні завдання, організація діяльності, функції, права  
та обов'язки нарядів стаціонарних  постів ДПС визначені пунктами 2-4,  6 та 7 
Інструкції 
     Під час здійснення своєї діяльності зупинка транспортних засобів нарядами 
стаціонарних постів ДПС здійснюється на підставах і в порядку, встановлених 
пунктами 13-14  Інструкції  
 
      
На стаціонарному посту ДПС ДАІ повинні бути в наявності: 
     1. Службова документація:  
     1.1. Нормативно-правові акти з безпеки дорожнього руху, що 
регламентують діяльність ДАІ МВС України.  
     1.2. Схема  зв'язку стаціонарного поста ДПС ДАІ МВС України з  
черговими частинами МВС України, головних управлінь, управлінь, 
міськрайорганів внутрішніх справ, цивільної оборони, шляховими, 
комунальними, автотранспортними організаціями, медичними установами, 
аварійно-рятувальними службами.  
     1.3. Перелік серій номерних знаків на автотранспортні засоби, що закріплені 
за областями і містами.  
     1.4. Зошит для записів.  
     1.5. Журнал обліку розшукуваних транспортних засобів.  
     1.6. Журнал прийняття та здачі зміни на стаціонарному посту ДПС ДАІ 
МВС України.  
     1.7. Журнал перевірки несення служби на стаціонарному посту  
ДПС ДАІ МВС України.  
     1.8. Книга скарг та пропозицій.  
     1.9. Опис майна стаціонарного поста ДПС ДАІ МВС України.  
     2. Довідкові матеріали:  
     2.1. Карта території обслуговування підрозділу ДПС ДАІ МВС  
України.  
     2.2. Довідники адміністративно-територіального поділу України, міських 
(районних) закладів, підприємств, організацій із зазначенням їх 
місцезнаходження, телефонів; найменування майданів, вулиць, провулків, 
селищ з маршрутами громадського транспорту та інші відомості.  

Пункти 1., 3., 4., 10 
Положення про 
стаціонарні пости 
дорожньо-патрульної 
служби Державно                  
автомобільної інспекції 
Міністерства внутрішніх      
справ України, 
затвердженого наказом 
МВС від 04.05. 2011 року 
№ 177.   
 
Додаток 1 до Положення 
про стаціонарні пости 
дорожньо-патрульної 
служби Державно                  
автомобільної інспекції 
Міністерства внутрішніх      
справ України, 
затвердженого наказом 
МВС від 04.05. 2011 року 
№ 177.   
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
ОВС  
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     2.3. Карта адміністративно-територіального поділу України.  
     2.4. Схема автомобільних доріг.  
     3. Спеціальна техніка та засоби:  
     3.1. Стаціонарна радіостанція з виносним гучномовцем.  
     3.2. Телефонний та факсимільний зв'язок (у тому числі прямий  
зв'язок із райвідділом, на території обслуговування якого розташований 
стаціонарний пост ДПС ДАІ МВС України).  
     3.3. Комп'ютер з доступом телекомунікаційними каналами зв'язку до 
функціонуючих автоматизованих інформаційно-пошукових баз даних ДАІ 
МВС України та електронної пошти.  
     3.4. Мобільний апаратно-програмний комплекс, призначений для 
забезпечення автоматичного контролю за транспортними засобами.  
     3.5. Патрульний автомобіль ДПС ДАІ МВС України.  
     3.6. Засоби індивідуального захисту особового складу, пожежогасіння, 
медичної допомоги потерпілим, носилки та плащі-накидки.  
     3.7. Генератор автономного освітлення.  
     3.8. Комплект освітлювальної апаратури.  
     3.9. Засоби примусової зупинки транспортних засобів.  
     3.10. Світловідбивні конуси (15  шт.), комплект дорожніх знаків та стрічка 
для огородження місць дорожньо-транспортних пригод.  
  

5. Особиста поведінка 
та  
манера спілкування 
з  
громадянами 
 
 

Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення. 
 При зверненні до громадянина працівник міліції зобов’язаний: 
- назвати своє прізвище, звання; 
- пред’явити на його вимогу службове посвідчення. 
   У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт. 
   Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини 
принижуючи її гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого. 
 
Працівники підрозділів ДПС повинні:  
- мати високі моральні якості; 
- бути дисциплінованими та пильними і чесними при виконанні службових 
обов’язків; 
- бути ввічливими й тактовними в спілкуванні з громадянами.  
 
Працівник підрозділу ДПС під час несення служби зобов'язаний: 
- бути культурним і ввічливим у спілкуванні з громадянами, неухильно 
дотримуватися законності та не допускати її порушень іншими працівниками. 
- під час керування патрульним автомобілем (автобусом, мотоциклом) бути 

Частини 2, 3 статті 5 
Закону України ;Про 
міліцію» 
 
 
 
 
 
 
Пункт 2.1. Інструкції  
 
 
 
 
 
Пункти 6.25., 6.26.  
Інструкції  
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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прикладом для інших учасників дорожнього руху в частині дотримання ПДР 
 
Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції МВС 
зобов'язаний: 
- привітатися; 
- повідомити про причину зупинки транспортного засобу і суть скоєного 
правопорушення; 
- чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, звання та 
прізвище); 
- висловити вимогу про передачу водієм посвідчення на право  керування 
транспортним засобом, реєстраційного документа на транспортний засіб та 
поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів для перевірки.  
       
Під час несення служби працівникам підрозділів ДПС у взаємовідносинах 
з учасниками дорожнього руху забороняється: 
- звертатися до учасників дорожнього руху на "ти"; 
- використовувати погрозливі чи ображаючі жести; 
- допускати при спілкуванні зневажливий тон, грубість, неввічливе викладення 
зауважень, вирази або репліки, які ображають людську гідність, погрози; 
- пред'являти безпідставні звинувачення. 
.  
Взаємовідносини працівників підрозділів ДПС з учасниками дорожнього 
руху мають ґрунтуватися на:   
- принципах дотримання законності; 
- забезпеченні свободи та недоторканності особи та її прав; 
- уважному, доброзичливому і шанобливому ставленні до громадян.    
 
      Під час звернення до учасників дорожнього руху працівник  підрозділу 
ДПС повинен чітко відрекомендуватися, назвавши свою посаду, спеціальне 
звання, прізвище та причину, суть звернення. 
     У разі звернення громадян (одержання інформації про злочин тощо) 
працівник підрозділу ДПС зобов'язаний вжити заходів щодо надання допомоги 
і діяти відповідно до своїх службових обов'язків. 
     У розмові з громадянами працівники підрозділів ДПС зобов'язані виявляти 
спокій і витримку. Недопустимі грубощі, вирази та репліки, які ображають 
людську гідність, будь-які дії, що свідчать про неповагу до громадян, 
коментарі, які не стосуються виконання службових обов'язків. 
    На вимогу  громадянина  працівник підрозділу ДПС зобов'язаний пред'явити 
службове посвідчення.  

 
 
Пункт 14.5. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 17.7. Інструкції  
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     Зупинення транспортного засобу здійснюється виключно жезлом, а у 
виняткових випадках - жестом руки. При цьому працівник підрозділу ДПС 
спочатку вказує на транспортний засіб, який повинен зупинитися, а потім - на 
місце, де йому слід зупинитися. 
     Для привертання уваги учасників дорожнього руху може подаватися  сигнал 
свистком (у необхідних випадках - увімкненим спеціальним світловим або 
звуковим сигнальним пристроєм). Жести працівника підрозділу ДПС мають 
бути зрозумілими всім водіям і пішоходам,  подаватися своєчасно і так, щоб їх 
виконання не створювало аварійної обстановки.  
 
     Працівник підрозділу ДПС під час зупинки транспортного засобу 
зобов'язаний без затримки підійти до водія. Для розмови з водієм не  
обов'язково запрошувати його вийти з автомобіля, крім випадків:             - з 
метою усунення технічної несправності транспортного засобу або порушень 
правил перевезення вантажів; 
- коли є достатні підстави вважати, що водій знаходиться в стані сп'яніння; 
- коли водій або пасажири підозрюються в скоєнні злочину; 
- в інших випадках, коли є необхідною участь водія в оформленні  документів 
або наданні допомоги іншим учасникам дорожнього руху. 
  
     Роз'яснення порушникові про неправомірність його дій необхідно   давати 
доброзичливо, переконливо і зрозуміло, з посиланням на відповідні вимоги 
ПДР.  
     Під час перевірки документів з ними слід поводитися акуратно,  
не робити в них будь-яких поміток. Якщо в документи вкладені гроші  
чи цінні папери, необхідно запропонувати власникові забрати їх.  
 
      
Працівник підрозділу ДПС повинен надавати допомогу водіям в усуненні 
причин, що призвели до вимушеної зупинки в дорозі, а в необхідних 
випадках сприяти громадянам в: 
- організації надання першої медичної допомоги постраждалим у ДТП і 
доставляння їх до закладів охорони здоров'я; 
- захисті від протиправних зазіхань на їхнє життя і здоров'я, а також в охороні 
їх власності; 
- роз'ясненні особливостей проїзду територією маршруту, що обслуговується; 
- можливому усуненні технічних несправностей транспортного засобу і 
транспортуванні ушкодженого транспортного засобу.  

 
 
Пункт 27.3. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 27.4. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 27.6. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 27.10. Інструкції  
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Діяльність працівників підрозділів ДПС оцінюється за такими 
напрямками: 
- дотримання законності під час застосування заходів адміністративного  
впливу до учасників дорожнього руху та інших осіб; 
- кількість підтверджених скарг, що надійшли відносно працівника; 
- дисциплінованість, культура поведінки у спілкуванні з громадянами. 
 
Діяльність стройового підрозділу ДПС оцінюється за такими напрямами: 
- ставлення населення, яке проживає на території обслуговування, до 
діяльності підрозділу; 
- стан дисципліни і дотримання законодавства працівниками підрозділу. 
 
 

 
Пункт 30.1. Інструкції  
 
 
 
 
 
 
Пункт 30.2. Інструкції  

6. Дотримання  своїх 
повноважень при 
виконанні посадових 
обов’язків 
 
 
 
 
 
 
 

Працівники підрозділів ДПС мають право: 
 
- вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 
порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 
повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 
допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 
зазначених вимог застосовувати заходи примусу,  передбачені Законом 
України "Про міліцію"; 
 
- перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що 
посвідчують їх особу, а також документи, необхідні для з'ясування питання 
щодо додержання правил норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху; 
 
- зупиняти транспортні засоби в разі: 
а) порушення ПДР; 
б) наявних ознак, які свідчать про їх технічну несправність або забруднення 
ними навколишнього середовища; 
в) при наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною 
метою. 
 
- оглядати  транспортні засоби; 
 
- перевіряти у водіїв документи на право користування і керування ними, 
дорожні (маршрутні) листи, наявність страхового поліса (сертифіката) про 
укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, а у  разі спільних з 

Пункт 7.1. Інструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 7.2. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.3. Інструкції 
 
 
 
 
 
 
Пункт 7.3. Інструкції 
 
Пункт 7.3. Інструкції 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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іншими службами ОВС заходів - відповідність вантажів, що перевозяться, 
товарно-транспортним  та  іншим документам; 
 
- перевіряти транспортні засоби за базами даних автоматизованих 
інформаційно-пошукових систем ДАІ  МВС і в передбачених законодавством 
випадках доставляти ці транспортні засоби, документи та вантажі до 
територіальних ОВС для прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-
процесуального кодексу України; 
 
- обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, 
інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух 
транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних 
доріг; 
 
- забезпечувати направлення на медичний огляд водіїв за наявності підстав 
вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції (далі – стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану, 
установленими МОЗ і МВС;  
  
- проводити огляд особи на стан сп'яніння із застосуванням дозволених МОЗ та 
Держспоживстандартом технічних засобів та приладів (у тому числі засобів 
тест-контролю); 
 
- затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які 
перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають  
документів на право керування або користування транспортними засобами, 
забороняти експлуатацію транспортного засобу шляхом його  
блокування за допомогою технічних пристроїв або за допомогою  
евакуаторів і примусового доставляння на спеціальний майданчик чи  
стоянку; 
 
- тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного засобу, талон про 
проходження державного технічного огляду та ліцензійну картку на 
транспортний засіб;  
 
- використовувати технічні засоби та технічні прилади для виявлення та  
фіксації порушень ПДР. Отримані фактичні дані скеровувати за належністю чи 
використовувати при складанні адміністративних матеріалів; 
 

 
 
 
Пункт 7.3. Інструкції 
 
 
 
 
 
Пункт 7.4. Інструкції 
 
 
 
 
Пункт 7.5. Інструкції 
 
 
      
 
 
Пункт 7.5. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.5. Інструкції 
 
. 
 
 
 
 
 
Пункт 7.5. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.6. Інструкції 
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- вживати  заходів  профілактичного  та адміністративного впливу за 
порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.  
 
 
- здійснювати в установленому законодавством порядку особистий огляд, 
перевірку речей, транспортного засобу і вантажу, вилучення речей і 
документів; 
 
- здійснювати в установленому законодавством порядку адміністративне 
затримання; 
 
- вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил 
утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів;  
 
- обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та інших 
заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при 
цьому не дотримуються вимоги із забезпечення безпеки  дорожнього руху; 
 
- при проведенні спеціальних заходів із супроводження посадових осіб, 
відносно яких здійснюється державна охорона, до їх закінчення припиняти 
проведення ремонтно-будівельних та інших робіт; 
 
-   забороняти експлуатацію транспортних засобів, які: 
а) здійснюють  перевезення  пасажирів,  без  ліцензії; 
б) не пройшли державного технічного огляду; 
в) не мають номерних знаків; 
г) у конструкцію яких внесені зміни без відповідного дозволу; 
д) мають знищені, змінені або підроблені ідентифікаційні номери вузлів і 
агрегатів; 
є) мають змінені або підроблені державні реєстраційні номерні знаки,        
ж) мають ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів, які не відповідають  
записам у реєстраційних документах транспортного засобу.  
 
- затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку 
транспортні засоби для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи 
стоянках; 
 
- вилучати в громадян та службових осіб предмети і речі, заборонені або 
обмежені в обігу;  
 

Пункт 7.7. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.7. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.7. Інструкції 
 
 
Пункт 7.8. Інструкції 
 
 
Пункт 7.8. Інструкції 
 
   
 
Пункт 7.9. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.10. Інструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 7.11. Інструкції 
 
 
 
Пункт 7.12. Інструкції 
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- вилучати в громадян та службових осіб документи з ознаками підробки, що 
стосуються сфери безпеки дорожнього руху, з подальшою їх передачею за 
призначенням в установленому порядку. 
 
- використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 
підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім  
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв 
іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів 
спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, 
доставляння до лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної 
медичної допомоги, або для доставляння правопорушників до підрозділу 
міліції. Використання з цією метою транспортних засобів, що належать 
підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. 
Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян 
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
- застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну 
зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію". 
 
 

Пункт 7.12. Інструкції 
 
 
 
Пункти 7.13., 7.14. 
Інструкції 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Пункт 7.15. Інструкції 
 

7. Дотримання 
законності при  
перевірці документів 
у громадян 
 
 

     Міліції для виконання покладених на неї обов'язків  надається право 
перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень  
документи, що посвідчують їх  особу,  а  також  інші  документи,  
необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд  і  
контроль за виконанням яких покладено на міліцію; 
 
 
 

Пункт 2 статті 11 Закону 
України «Про міліцію»  

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
 
 

8. Дотримання 
законності при 
зупинках 
транспортних 
засобів  
 

     Міліції для виконання покладених на неї обов'язків  надається право  
зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, 
наявних  ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або 
забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про 
те, що він використовується з протиправною метою. 
 

Пункт 21 статті 11 Закону 
України «Про міліцію» 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
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 - свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
 
 

9. Дотримання 
законності при 
особистих оглядах, 
перевірках речей, 
транспортних 
засобів і вантажів.  
 

   Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право здійснювати в установленому законодавством порядку 
особистий огляд, перевірку речей, транспортного засобу і вантажу. 
 
Міліції для виконання покладених на неї обов'язків  надається право: 
- проводити огляд речей, що знаходяться при них,  транспортних  засобів і  
вилучати документи та  предмети,  що  можуть  бути  речовими  доказами  або 
використані на шкоду їх здоров'ю; 
   а) осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються 
від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які  
ухиляються від виконання кримінального покарання, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях; 
     б) осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, у разі їх 
затримання з подальшим тримання у спеціально відведених для цього 
приміщеннях;  
     в) осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях;   
     г) неповнолітніх віком до16 років, які залишилися без опікування, у разі їх 
затримання з подальшим тримання у спеціально відведених для цього 
приміщеннях  до передачі законним представникам  або  до  
влаштування у встановленому порядку; 
     д) неповнолітніх, які  вчинили суспільно небезпечні діяння і не  досягли  
віку,  з  якого  настає кримінальна  відповідальність, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях для  
передачі їх законним представникам або направлення  у  приймальники-
розподільники для дітей.        
     є) осіб, які  виявили  непокору  законній  вимозі працівника  
міліції, у разі їх затримання з подальшим тримання у спеціально відведених 
для цього приміщеннях  до  розгляду  справи  судом;   
      ж) осіб, які перебували в громадських місцях у стані  сп'яніння,  
якщо їх вигляд ображав людську гідність і  громадську  мораль  або  
якщо вони втратили  здатність  самостійно  пересуватися  чи  могли  

Пункт 7.7. Інструкції 
 
 
 
Пункти 6,  21 статті 11 
Закону України «Про 
міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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завдати шкоди оточуючим або собі, у разі їх затримання з подальшим 
тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях до їх витвереження, 
або до передачі  їх  в  спеціальні медичні заклади або  для  доставки  до  місця 
проживання. 
     з) осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях за  
вмотивованим  рішенням суду;  
     і) військовослужбовців, які вчинили діяння,  що  підпадають  під  
ознаки злочину або адміністративного правопорушення, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях до 
передачі їх  військовослужбовцям  Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України або військового командування; 
     й) осіб,  які  мають  ознаки  вираженого  психічного  розладу  і  
створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і  оточуючих, у разі їх 
затримання з подальшим тримання у спеціально відведених для цього 
приміщеннях до передачі їх у лікувальні заклади;   
     к) іноземців   та   осіб   без  громадянства,  які  розшукуються  
правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені  
у  вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання  
кримінального  покарання, у разі їх затримання з подальшим тримання у 
спеціально відведених для цього приміщеннях;   
 - оглядати  транспортні засоби. 
 
     Особистий огляд може провадитись уповноваженою на  те  особою  
однієї статі з оглядуваним і в присутності  двох  понятих  тієї  ж  
статі. 
   Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої 
продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, 
у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних 
випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох 
понятих під час відсутності власника (володільця). 
     Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться 
відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в 
протоколі про адміністративне затримання. 

           
     Огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих 
речей водія і пасажирів може бути здійснено посадовими особами органів 
Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України на підставі 
заяв, повідомлень про правопорушення, пов'язані з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, або за наявності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 264  КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 8 Закону України 
«Про заходи протидії 
незаконному обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
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про це іншої  достовірної інформації компетентних органів. 
     У разі виявлення речовин, які викликають підозру як такі,  що належать до 
наркотичних, психотропних або прекурсорів і потребують подальшого 
дослідження, а також наявності у водія чи  пасажирів ознак наркотичного 
сп'яніння транспорт і зазначені особи можуть бути доставлені в  органи 
внутрішніх справ для з'ясування необхідних обставин. 
     У разі безпідставного огляду транспорту, вантажу, що в  ньому знаходиться, 
водія і пасажирів, а також безпідставного доставляння зазначених осіб і 
транспорту в органи внутрішніх справ такі  особи мають  право  на  
відшкодування  в  повному  обсязі  завданої   їм матеріальної і моральної 
шкоди згідно з чинним законодавством.  
 
    Як "інше володіння" особи слід розуміти такі об'єкти (природного 
походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу 
туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). 
Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські 
будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера 
сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль 
тощо. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 
    У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна 
чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. 
  

прекурсорів та 
зловживанню ними»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абзац 3 пункту 11 
Постанови ВСУ від 
28.03.2008  N 2 «Про деякі 
питання застосування 
судами України 
законодавства при дачі 
дозволів на тимчасове 
обмеження окремих 
конституційних прав і 
свобод людини 
громадянина під час 
здійснення оперативно-
розшукової діяльності, 
дізнання і досудового 
слідства 
 
Стаття 30 Конституції 
України 
 
 
 
 
 
 

10. Дотримання 
законності при 
вилученні речей і 
документів 

Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право здійснювати в установленому законодавством порядку 
вилучення речей і документів. 
 

Пункт 7.7. Інструкції 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
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 Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право  вилучати 
документи та предмети,  що  можуть  бути  речовими  доказами  або 
використані на шкоду їх здоров'ю у: 
   а) осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються 
від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які  
ухиляються від виконання кримінального покарання, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях; 
     б) осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, у разі їх 
затримання з подальшим тримання у спеціально відведених для цього 
приміщеннях;  
     в) осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях;   
     г) неповнолітніх віком до16 років, які залишилися без опікування, у разі їх 
затримання з подальшим тримання у спеціально відведених для цього 
приміщеннях  до передачі законним представникам  або  до  
влаштування у встановленому порядку; 
     д) неповнолітніх, які  вчинили суспільно небезпечні діяння і не  досягли  
віку,  з  якого  настає кримінальна  відповідальність, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях для  
передачі їх законним представникам або направлення  у  приймальники-
розподільники для дітей.        
     є) осіб, які  виявили  непокору  законній  вимозі працівника  
міліції, у разі їх затримання з подальшим тримання у спеціально відведених 
для цього приміщеннях  до  розгляду  справи  судом;   
      ж) осіб, які перебували в громадських місцях у стані  сп'яніння,  
якщо їх вигляд ображав людську гідність і  громадську  мораль  або  
якщо вони втратили  здатність  самостійно  пересуватися  чи  могли  
завдати шкоди оточуючим або собі, у разі їх затримання з подальшим 
тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях до їх витвереження, 
або до передачі  їх  в  спеціальні медичні заклади або  для  доставки  до  місця 
проживання. 
     з) осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях за  
вмотивованим  рішенням суду;  
     і) військовослужбовців, які вчинили діяння,  що  підпадають  під  
ознаки злочину або адміністративного правопорушення, у разі їх затримання з 
подальшим тримання у спеціально відведених для цього приміщеннях до 
передачі їх  військовослужбовцям  Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України або військового командування; 
     й) осіб,  які  мають  ознаки  вираженого  психічного  розладу  і  

Пункт 6 статті 11 Закону 
України «Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і  оточуючих, у разі їх 
затримання з подальшим тримання у спеціально відведених для цього 
приміщеннях до передачі їх у лікувальні заклади;   
     к) іноземців   та   осіб   без  громадянства,  які  розшукуються  
правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені  
у  вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання  
кримінального  покарання, у разі їх затримання з подальшим тримання у 
спеціально відведених для цього приміщеннях;   
 
Речі і документи, що є знаряддям або  безпосереднім  об'єктом  
правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або  
огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у  
статтях  234-1,  234-2,  244-4,  262 і 264 КУпАП. Вилучені  
речі   і   документи   зберігаються   до   розгляду   справи   про  
адміністративне  правопорушення  у місцях, що їх визначають органи  
(посадові  особи),  яким  надано право провадити вилучення речей і  
документів,  а  після  розгляду справи, залежно від результатів її  
розгляду,  їх  у встановленому порядку конфіскують, або повертають  
володільцеві,  або  знищують,  а  при  оплатному вилученні речей -  
реалізують.  Вилучені  орден,  медаль, нагрудний знак до почесного  
звання  СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і  
Грамоти  Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання  
України,   відзнаки  Президента  України,  після  розгляду  справи  
підлягають  поверненню  їх  законному  володільцеві,  а  якщо  він  
невідомий,  надсилаються  відповідно  до  Адміністрації Президента  
України.  Вилучені  самогон та інші міцні спиртні напої домашнього  
вироблення,  апарати  для  їх  вироблення  після  розгляду  справи  
підлягають знищенню працівниками міліції.  
      Про вилучення речей і  документів  складається  протокол  або  
робиться  відповідний  запис  у  протоколі  про    адміністративне  
правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання. 
     При вчиненні порушень,  передбачених  статтями  174,  190  -  
195-4 КУпАП,  працівник  міліції має право вилучити   вогнепальну,   
пневматичну   зброю  калібру  понад  4,5  
міліметра  і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та  
холодну зброю, бойові припаси, електрошокові пристрої і спеціальні  
засоби.  Працівник міліції має право  провести особистий огляд і огляд речей 
порушника в порядку, встановленому  статтею  264  КУпАП. До особи, яка 
вчинила правопорушення  під  час виконання службових обов'язків, вилучення 
зброї,  особистий  огляд  і  огляд  речей  застосовується  лише  у невідкладних 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 264  КУпАП 
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випадках.  
 

11. Дотримання 
законності при 
перевірках 
документів у водіїв 
 
 

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право перевіряти 
у водіїв документи на право користування й керування транспортними 
засобами, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-
транспортним документам, наявність поліса обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
(страхового сертифіката "Зелена картка"), а у випадках, передбачених 
законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб; 
 

Пункт 21 статті 11 Закону 
України «Про міліцію» 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
 

12. Дотримання 
законності при 
оглядах водіїв на 
стан на стан 
алкогольного, 
наркотичного чи 
іншого сп'яніння або 
щодо перебування 
під впливом 
лікарських 
препаратів, що 
знижують його увагу 
та швидкість реакції 
 
 

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право 
організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, 
відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у 
стані сп'яніння. 
 
     Особи, які керують транспортними засобами і щодо яких є підстави  
вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 
швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими 
транспортними  засобами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 
знижують їх увагу та швидкість реакції (далі – огляд).  
     Огляд водія проводиться з використанням спеціальних технічних засобів 
працівником міліції у присутності двох свідків.  
     У разі незгоди водія на проведення огляду працівником міліції з 
використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його 
результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. Перелік закладів 
охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду, затверджується 
управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. 
Проведення огляду в інших закладах забороняється.  
     Огляд осіб здійснюється в закладах охорони здоров'я не пізніше  двох годин 
з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони 
здоров'я та складення висновку за результатами огляду проводиться в 
присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб у закладі охорони 
здоров'я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим 

Пункт 21 статті 11 Закону 
України «Про міліцію» 
 
 
 
Стаття 266 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
представників 
медичних установ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.  
     Огляд особи, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається 
недійсним.  
     Направлення особи для огляду і проведення такого огляду здійснюються в 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
     У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом 
можливість керування цим транспортним засобом, надається уповноваженій 
нею особі, яка має посвідчення водія відповідної категорії та може бути 
допущена до керування транспортним засобом. 
 
     Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності 
двох свідків.  
     Не можуть бути залучені як свідки працівники міліції або особи, щодо 
неупередженості яких є сумніви.  
     Результати огляду, проведеного уповноваженою особою Державтоінспекції, 
зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення.  
     Підтвердження стану сп'яніння в результаті огляду та згода водія  
транспортного засобу з результатами такого огляду є підставою для його 
притягнення згідно із законом до відповідальності.  
     Водій транспортного засобу, що відмовився від проведення огляду  на місці 
зупинки транспортного засобу або висловив незгоду з його результатами, 
направляється уповноваженою особою Державтоінспекції для проведення 
огляду до відповідного закладу охорони здоров'я.  
       Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних 
пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають 
установленим МОЗ вимогам.  
     Уповноважена особа Державтоінспекції забезпечує проведення огляду водія 
транспортного засобу в закладі охорони здоров'я не пізніше ніж протягом двох 
годин з моменту виявлення відповідних підстав.  
     У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі 
охорони здоров'я уповноважена особа Державтоінспекції в присутності двох 
свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому 
зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.  
     Проведення огляду водіїв транспортних засобів – учасників дорожньо-
транспортної пригоди, унаслідок якої є постраждалі - обов'язкове.  
      У разі коли в результаті дорожньо-транспортної пригоди водія доставлено у 
лікувальний заклад, в обов'язковому порядку проводиться дослідження з 
метою виявлення в його організмі алкоголю, наркотичних чи інших речовин, 
що знижують увагу та швидкість реакції.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок направлення 
водіїв транспортних засобів 
для проведення огляду з 
метою виявлення стану 
алкогольного, 
наркотичного чи іншого 
сп'яніння або перебування 
під впливом лікарських 
препаратів, що знижують 
увагу та швидкість реакції, і 
проведення такого огляду, 
затверджений Постановою 
КМУ від 17.12.2008 № 1103  
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          Огляду на стан сп'яніння підлягають водії транспортних засобів, щодо 
яких в уповноваженої особи Державтоінспекції МВС є підстави вважати, що 
вони перебувають у стані сп'яніння згідно з ознаками такого стану.  
     Ознаками алкогольного сп'яніння є: 
     а) запах алкоголю з порожнини рота; 
     б) порушення координації рухів; 
     в) порушення мови; 
     г) виражене тремтіння пальців рук; 
     ґ) різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя; 
     д) поведінка, що не відповідає обстановці.  
     Ознаками наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є: 
     а) наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп'яніння (крім 
запаху алкоголю з порожнини рота); 
     б) звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло; 
     в) сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови; 
     г) почервоніння обличчя або неприродна блідість.  
     Огляд проводиться уповноваженою особою  Державтоінспекції  МВС на 
місці зупинки транспортного засобу з використанням  спеціальних технічних 
засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом (далі - 
спеціальні технічні засоби), а також лікарем закладу охорони здоров'я (у 
сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-
акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).  
     У разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан 
сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з 
результатами огляду, проведеного уповноваженою особою Державтоінспекції 
МВС, огляд на стан сп'яніння проводиться в найближчому закладі охорони 
здоров'я, якому надано право на проведення такого огляду відповідно до статті 
266 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - заклад 
охорони здоров'я).  
     У разі дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), унаслідок якої є особи, 
що загинули або травмовані, проведення огляду на стан сп'яніння учасників 
цієї пригоди є обов'язковим у вищезазначених закладах охорони здоров'я.  
     У разі наявності ознак алкогольного сп’яніння уповноважена особа 
Державтоінспекції МВС проводить огляд на стан сп'яніння за допомогою 
спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та 
Держспоживстандартом.  
     Огляд на стан алкогольного сп'яніння водія транспортного засобу 
здійснюється уповноваженими особами Державтоінспекції МВС, які мають 
спеціальні звання та пройшли відповідну підготовку.  

Інструкція про виявлення 
у водіїв транспортних 
засобів ознак алкогольного, 
наркотичного чи іншого 
сп'яніння або перебування 
під впливом лікарських 
препаратів, що знижують 
увагу та швидкість реакції, 
затверджена спільним 
наказом МВС та МОЗ від 
09.09.2009 № 400 / 666  
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     Уповноваженими особами Державтоінспекції МВС використовуються 
спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, свідоцтво про державну 
реєстрацію та свідоцтво про повірку.  
     Огляд на стан сп'яніння проводиться з дотриманням інструкції з 
експлуатації спеціального технічного засобу та фіксацією результатів на 
паперових та електронних носіях, якщо спеціальний технічний засіб має такі 
функції.  
     Перед проведенням огляду на стан сп'яніння  уповноважена особа 
Державтоінспекції МВС інформує особу, яка підлягає огляду на стан сп'яніння, 
про порядок застосування спеціального технічного засобу та на її вимогу надає 
свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про його повірку.  
     Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу проводиться 
в присутності двох свідків. Не можуть бути залучені як свідки працівники 
міліції або особи, щодо неупередженості яких є сумніви.  
     Установлення стану алкогольного сп'яніння здійснюється на підставі 
огляду, який проводиться згідно з вимогами Інструкції уповноваженими 
особами Державтоінспекції МВС з використанням спеціальних технічних 
засобів, показники яких після проведення тесту у видихуваному повітрі мають 
цифровий показник більше 0,2 проміле алкоголю в крові.  
     З метою забезпечення достовірності результатів огляду водіїв транспортних 
засобів, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров'я, уповноважена 
особа Державтоінспекції МВС забезпечує доставку цих осіб до найближчого 
закладу охорони здоров'я не пізніше ніж протягом двох годин з моменту 
виявлення підстав для його проведення.  
     Результати огляду на стан сп'яніння водія транспортного засобу 
зазначаються у відповідних графах протоколу про адміністративне 
правопорушення. 
     Якщо технічними характеристиками спеціального технічного засобу 
передбачається роздрукування на папері його показників, ці результати 
долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.  
     У разі наявності ознак наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, уповноважена 
особа Державтоінспекції МВС направляє цю особу до найближчого закладу 
охорони здоров'я.  
     Зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння 
повідомляється оглянутій особі в присутності уповноваженої особи 
Державтоінспекції МВС, яка її доставила, про що робиться запис у згаданому 
вище висновку.  
     Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння  
складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох 
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примірниках: перший примірник видається під підпис уповноваженій особі 
Державтоінспекції МВС, яка доставила дану особу на огляд, другий видається 
оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров'я.  
     Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, 
складені з порушенням вимог Інструкції, вважаються недійсними.  
 
Спеціальні технічні засоби для проведення огляду водіїв транспортних засобів 
з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, використання яких 
погоджене Державним комітетом з питань технічного регулювання та 
споживчої політики, Державною службою спеціального зв'язку та захисту 
інформації, Міністерством охорони здоров'я:                                
     газоаналізатор "AlcoQuant 6020"; 
     газоаналізатор "Alcotest 6510"; 
     газоаналізатор "Alcotest 6810"; 
     газоаналізатор "Alcotest 7410 Plus com"; 
     прилад спеціалізований  визначення концентрації парів етанолу  
в повітрі, що видихається, "Алконт 01". 
 

 
 
 
 
 
 
Перелік технічних засобів, 
що використовуються в 
підрозділах 
Державтоінспекції МВС 
для виявлення та 
фіксування порушень 
правил дорожнього руху, 
затверджений наказом МВС 
від 01.03.2010 № 33 
 
 
 

13. Дотримання 
законності при 
тимчасових 
затриманнях 
транспортних 
засобів, наданні 
послуг з доставки 
транспортних 
засобів до місця 
зберігання, 
зберігання 
транспортних 
засобів на 
спеціальних 
майданчиках і 
стоянках та 
стягненні плати за 
надання цих послуг.  

Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право: 
- затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які 
перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право 
керування або користування транспортними засобами, забороняти 
експлуатацію транспортного засобу шляхом його  
блокування за допомогою технічних пристроїв або за допомогою  
евакуаторів і примусового доставляння на спеціальний майданчик чи  
стоянку; 
- затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку 
транспортні засоби для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи 
стоянках; 
 
     У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, 
передбачені частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121 
(Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил 
користування ременями безпеки або мотошоломами), статтями 121-1 
(Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери 
складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах), 
126 (Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних 
документів або не пред'явили їх для перевірки), частинами першою, другою, 
третьою і четвертою статті 130 (Керування транспортними засобами особами, 

Пункти 7.5., 7.11. 
Інструкції  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 265-2 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 
реакції), статтями  132-1 (Порушення правил дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових 
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 
переїздами), 206-1 (Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства 
територією України) КУпАП,  працівник  Державної  автомобільної  інспекції 
тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє  
його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення 
затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в 
тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора. Про тимчасове 
затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення.  
     Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник Державної 
автомобільної інспекції зобов'язаний надати особі можливість повідомити про 
тимчасове затримання транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу 
особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до 
місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного 
засобу для усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.  
     Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до  
вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше  
трьох днів з моменту такого затримання.  
     Після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного 
засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого 
транспортного засобу. Таке звернення особи є  
обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення  справи про 
адміністративне правопорушення.  
     За подання  такого  звернення  та  повернення особі тимчасово  
затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.  
     Порядок тимчасового  затримання  та  зберігання  транспортних  
засобів  на  спеціальних  майданчиках  та стоянках, 
визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
Перешкода для руху - нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного 
засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги (за винятком 
транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку 
транспортних засобів) і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість 
аж до зупинки транспортного засобу. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абзац 8 пункту 1.3. 
Інструкції 
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     Тимчасове затримання транспортного засобу уповноваженою особою 
Державтоінспекції проводиться у випадках, передбачених статтею 265-2 
КУпАП, зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затримання на місці 
виявлення адміністративного правопорушення, і передбачає примусове 
припинення використання такого транспортного засобу шляхом його 
блокування за допомогою технічних пристроїв або доставлення на спеціальний 
майданчик чи стоянку, якщо транспортний засіб створює значні перешкоди 
дорожньому руху. 
     Уповноваженим особам Державтоінспекції забороняється брати  
участь у здійсненні блокування або евакуації транспортних засобів у випадках, 
не передбачених законом.  
     Доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку 
здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів евакуаторів, у тому числі 
тих, що належать підприємствам, установам та організаціям, які провадять 
діяльність, пов'язану з транспортуванням транспортних засобів, і з якими 
Державтоінспекцією укладені в установленому порядку договори.  
     Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 
стоянку уповноважена особа Державтоінспекції викликає евакуатор через 
чергового по підрозділу Державтоінспекції.  
     Після прибуття евакуатора уповноважена особа Державтоінспекції робить у 
присутності двох свідків і представника підприємства, установи або 
організації, яким належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення про тимчасове затримання транспортного засобу із 
зазначенням:  
     1) дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання та 
доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;  
     2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає 
рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на 
спеціальний майданчик чи стоянку;  
     3) типу, марки, державного реєстраційного номери, переліку візуальних 
недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і 
доставляється на спеціальний майданчик чи  
стоянку;  
     4) найменування, місцезнаходження та номери телефону підприємства, 
установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний 
майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номери евакуатора;  
     5) адреси місця зберігання транспортного засобу;  
     6) посади,  прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує  
роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик  
чи стоянку.  

Порядок тимчасового 
затримання та зберігання 
транспортних засобів на 
спеціальних майданчиках і 
стоянках, затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
17.12.2008 N 1102.  
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     До протоколу за можливості додаються фотографія транспортного  
засобу, що підлягає тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають 
в ньому.  
     Протокол підписують особа, яка прийняла рішення про тимчасове  
затримання транспортного засобу, особа, що виконує роботи з доставлення 
такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, два  
свідки, а також водій і страховий комісар в разі їх присутності.  
     У разі коли доставити транспортний засіб на спеціальний майданчик чи 
стоянку неможливо, уповноважена особа Державтоінспекції проводить його 
затримання шляхом блокування з дотриманням, умов безпеки дорожнього 
руху.  
     У разі відсутності водія, транспортний засіб якого заблоковано, 
уповноважена особа Державтоінспекції залишає під його склоочисниками 
повідомлення про необхідність прибуття такого водія  
до територіального підрозділу Державтоінспекції для оформлення протоколу 
про адміністративне правопорушення.  
     Форма повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу 
шляхом його блокування затверджується МВС.  
     Розблокування транспортного засобу здійснюється уповноваженими 
особами Державтоінспекції після складення протоколу про адміністративне 
правопорушення.  
     Про місце зберігання тимчасово затриманого транспортного засобу 
уповноважена особа Державтоінспекції повідомляє водієві під час складання 
протоколу про адміністративне правопорушення, а за його відсутності - 
черговій частині територіального органу внутрішніх справ.  
     У разі коли водій з'являється на місці правопорушення в момент виконання 
робіт із завантаження транспортного засобу, уповноважена особа 
Державтоінспекції не проводить тимчасове затримання транспортного засобу, 
а оформляє протокол про адміністративне правопорушення. При цьому 
правопорушення повинно бути усунуте протягом максимально короткого 
строку.  У такому разі фактично виконані підприємством, установою або 
організацією, які провадять діяльність, пов'язану із транспортуванням 
транспортних засобів, роботи не оплачуються.  
     Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до 
вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більш як на три 
дні з дати такого затримання.  
     Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення 
протоколу про адміністративне порушення, а строк зберігання - з моменту  
доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.  
     Водій, власник (співвласник) тимчасово затриманого транспортного засобу, 
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що перебуває на спеціальному майданчику чи стоянці, має право доступу до 
нього в присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного 
засобу.  
     Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який 
зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за 
письмовим зверненням його водія, власника (співвласника) за умови  оплати 
ним витрат, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням такого 
транспортного засобу, та пред'явлення відповідного протоколу про 
адміністративне правопорушення.  
     За транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному 
майданчику чи стоянці Державтоінспекції справляється плата у встановленому 
спільним наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки розмірі. 
     На спеціальному майданчику і стоянці ведеться в установленому МВС 
порядку облік прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів.  
 
    Платні послуги можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства 
внутрішніх справ України (далі - органи та підрозділи МВС України) у межах 
своєї компетенції та виключно за письмовою заявою юридичних або фізичних 
осіб (далі - замовники) із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, місця 
знаходження (місця проживання) та виду платної послуги. 
     Без письмових заяв та за згодою замовника надаються послуги,  
указані  в пунктах 8 (Зберігання транспортних засобів на спеціальних 
майданчиках і стоянках Державтоінспекції), 43 (Доставка, зокрема з 
використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих або технічно 
несправних транспортних засобів до місця зберігання) Переліку .  
     Оплата здійснюється шляхом  перерахування  замовником  коштів  
через банки та/або відділення поштового зв'язку. 
     Забороняється приймати плату за послуги безпосередньо працівниками 
органів та підрозділів МВС України. 
     Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на 
спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я підрозділів МВС в органах 
Державного казначейства України, і використовуються відповідно до 
бюджетного законодавства.  
     Відповідальність щодо дотримання цього Порядку та правильності 
визначення розмірів плати за надання послуг несуть керівники органів та 
підрозділів МВС згідно з чинним законодавством.  
 
Зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках 
Державтоінспекції:        
За зберігання  одного транспортного засобу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок справляння плати 
за надання послуг органами 
та підрозділами 
Міністерства внутрішніх 
справ, затверджений 
наказом МВС, Мінфіну та 
Мінекономіки від 
05.10.2007 № 369/1105/336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розміри плати за надання 
послуг органами та 
підрозділами Міністерства 
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- за першу добу - 10,0 грн. 
 - за кожну наступну добу - 18,0 грн.  
Доставка, зокрема з використанням спеціальних транспортних засобів, 
затриманих або технічно несправних транспортних засобів до місця зберігання 
(за 1 км) 
 За доставку одного транспортного засобу - 10,0 грн.    
 

внутрішніх справ, 
затверджені 
наказом МВС, Мінфіну та 
Мінекономіки від 
05.10.2007 № 369/1105/336 
 

14. Дотримання 
законності при 
тимчасових 
вилученнях 
посвідчення водія 
транспортного 
засобу 
 
 

 Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного засобу. 
 
     У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке 
відповідно до КУпАП може бути накладено адміністративне стягнення у 
вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник 
Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідчення водія до 
набрання законної сили постановою у справі про адміністративне 
правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, 
і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами. Про 
тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про 
адміністративне правопорушення. 
    Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення 
водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо  
позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про 
адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, 
особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Таке 
звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії 
вирішення справи про адміністративне правопорушення.  
     За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого 
посвідчення водія не може стягуватися плата.  
     Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія  визначається  
Кабінетом Міністрів України. 
 
   У разі вчинення правопорушення, за яке передбачено накладення 
адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування 
транспортним засобом, складається протокол про адміністративне 
правопорушення у двох примірниках і тимчасово вилучається посвідчення 
водія, про що робиться запис у протоколі.  
     До винесення судом постанови у справі про адміністративне 
правопорушення та набрання нею законної сили уповноважена особа видає 
водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом строком 
не більше ніж на три місяці з дати вилучення посвідчення. Форма зазначеного 

Пункт 7.5. Інструкції 
 
 
Стаття 265-1 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок тимчасового 
вилучення посвідчення 
водія, талона про 
проходження державного 
технічного огляду і 
ліцензійної картки на 
транспортний засіб та їх 
повернення, затверджений 
постановою КМУ від 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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тимчасового дозволу затверджується  
МВС.  
     Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві:  
    - за заявою водія у разі, коли суд не прийняв у тримісячний строк рішення 
про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не 
розглянув у встановлений законом строк справу про адміністративне 
правопорушення;  
     - після виконання водієм постанови суду про накладення адміністративного 
стягнення або подання до підрозділу Державтоінспекції копії постанови суду 
про закриття справи (крім випадків, коли справу про адміністративне 
правопорушення закрито на підставі порушення за тим самим фактом 
кримінальної справи);  
     - у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування 
транспортним засобом після закінчення визначеного строку позбавлення права 
керування транспортним засобом та успішного складення в Державтоінспекції 
теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування 
транспортним засобом  відповідної  
категорії.  
    Вилучене посвідчення водія, перші примірники протоколу про 
адміністративне правопорушення передаються для зберігання до відповідного 
підрозділу Державтоінспекції в установленому МВС порядку. 
 

17.12.2008 N 1086 

15. Дотримання 
законності при 
тимчасовому 
вилученні  
талона про 
проходження 
державного 
технічного огляду. 
 
 

    Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право тимчасово вилучати талон про проходження державного 
технічного огляду. 
 
    У разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової 
системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою,  
зовнішніх світлових приладів (темної пори доби), або не укомплектований 
відповідно до призначення чи має інші технічні несправності, з якими 
відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або 
переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або є 
таким, що своєчасно не пройшов державного технічного огляду, - працівник 
Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає талон про проходження 
державного технічного огляду.  
          Про тимчасове вилучення талона про проходження державного 
технічного огляду складається відповідний акт. Порядок тимчасового 
вилучення талона про проходження державного технічного визначається 
Кабінетом Міністрів України. 
 

Пункти 7.5. Інструкції  
 
 
 
Стаття 265-3 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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    Талон про проходження державного технічного огляду може бути тимчасово 
вилучений з одночасною забороною експлуатації транспортного засобу за 
наявності несправностей у гальмовій системі, рульовому управлінні, тягово-
зчіпному пристрої, зовнішніх світлових  приладах у темну пору доби або якщо 
такий засіб не укомплектований відповідно до призначення чи має інші 
технічні несправності, з якими  відповідно до встановлених правил його 
експлуатація забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних 
правил, норм і стандартів, або є таким, що своєчасно не пройшов державний 
технічний огляд.  
     У разі тимчасового вилучення талона про проходження державного 
технічного огляду уповноважена особа складає у двох примірниках протокол 
про адміністративне правопорушення та проводить на місці виявлення такого 
правопорушення перевірку технічного стану транспортного засобу, за 
результатами якої складає акт перевірки зазначеного засобу у двох 
примірниках. Другі примірники протоколу та акта видаються під розписку 
водієві, який притягується до адміністративної відповідальності.  
     Про тимчасове вилучення талона про проходження державного технічного 
огляду уповноважена особа робить відповідний запис у протоколі про 
адміністративне правопорушення.  
     У разі неможливості усунення технічних несправностей транспортного 
засобу на місці виявлення правопорушення уповноважена особа вживає у 
межах своїх повноважень необхідних  
заходів до тимчасового затримання  транспортного засобу (шляхом його 
блокування або доставлення на спеціальний майданчик) в установленому 
законодавством порядку.  
     Подальша експлуатація транспортного засобу дозволяється після 
повернення тимчасово вилученого талона про проходження державного  
технічного огляду власникові транспортного засобу або уповноваженому ним 
представникові після усунення виявлених технічних несправностей та подання 
до підрозділу Державтоінспекції, в  якому зберігається талон, акта перевірки 
технічного стану транспортного засобу, виданого уповноваженим на 
проведення перевірки технічного стану суб'єктом господарювання, а також 
сплати накладеного за вчинене правопорушення штрафу.  
     Форма акта перевірки технічного стану транспортного засобу 
затверджується МВС.  
     У разі усунення технічних несправностей транспортного засобу  на  місці 
виявлення правопорушення уповноважена особа складає  акт перевірки 
технічного стану транспортного засобу та не вилучає талон про проходження 
державного технічного огляду, про що робить запис у протоколі про 
адміністративне правопорушення.  

Порядок тимчасового 
вилучення посвідчення 
водія, талона про 
проходження державного 
технічного огляду і 
ліцензійної картки на 
транспортний засіб та їх 
повернення, затверджений 
постановою КМУ від 
17.12.2008 N 1086 
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     Вилучений талон про проходження державного технічного огляду, перші 
примірники протоколу про адміністративне правопорушення, за яке 
передбачене тимчасове вилучення талона, та акта перевірки такого засобу 
передаються для зберігання до відповідного підрозділу Державтоінспекції  в 
установленому МВС порядку.  
     

16. Дотримання 
законності при 
тимчасовому 
вилученні  
ліцензійної картки 
на транспортний 
засіб 
 

Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право тимчасово вилучати ліцензійну картку на транспортний засіб.  
 
    У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з 
перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому  листі про 
проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку 
технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної 
категорії, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні 
пасажирських перевезень на автобусний маршрут протяжністю понад п'ятсот 
кілометрів працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає 
ліцензійну картку на транспортний засіб.  
    Про тимчасове вилучення талона про проходження державного технічного 
огляду або ліцензійної картки на транспортний  засіб складається відповідний 
акт. Порядок тимчасового вилучення талона про проходження державного 
технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб визначається 
Кабінетом Міністрів України. 
 
    Ліцензійна  картка на транспортний засіб тимчасово вилучається 
уповноваженою особою у разі експлуатації транспортного засобу, який 
використовується для надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів, 
водієм, у дорожньому листі якого відсутні відмітки про проходження 
щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану 
транспортного засобу, без посвідчення  водія  відповідної категорії, а також у 
разі направлення в рейс одного водія під час здійснення пасажирських 
перевезень на автобусному  маршруті   протяжністю понад 500 кілометрів.  
     Під час тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб 
уповноважена особа складає на місці виявлення правопорушення  відповідний 
акт у трьох примірниках, один з яких видається під розписку водієві. Форма 
акта затверджується МВС.  
      Акт про тимчасове вилучення  ліцензійної картки на транспортний  засіб та 
вилучена ліцензійна картка надсилаються у триденний строк до відповідного 
органу ліцензування господарської діяльності щодо надання послуг з 
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом в установленому 
МВС та Мінтрансзв'язку порядку.  

Пункт 7.5. Інструкції  
 
 
Стаття 265-3 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок тимчасового 
вилучення посвідчення 
водія, талона про 
проходження державного 
технічного огляду і 
ліцензійної картки на 
транспортний засіб та їх 
повернення, затверджений 
постановою КМУ від 
17.12.2008 N 1086 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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     Перші примірники протоколу про вчинення адміністративного  
правопорушення та акта про тимчасове вилучення ліцензійної  картки  
на транспортний засіб надсилаються до підрозділу Державтоінспекції  
за місцем реєстрації транспортного засобу чи тимчасового його обліку.  
     Порядок зберігання та повернення вилучених ліцензійних карток 
визначається органом ліцензування господарської діяльності щодо   надання 
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. 
 

17. Дотримання 
законності при 
складанні 
протоколів про 
адміністративні 
правопорушення у 
сфері безпеки 
дорожнього руху. 
  

  Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право складати протоколи про адміністративні правопорушення у 
сфері безпеки дорожнього руху. 
 
Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право складати 
протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, 
огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені 
законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення; 
 
     Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 
уповноваженими на те посадовими особами.  
     Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 
складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка 
притягається до адміністративної відповідальності.  
 
     У справах про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною 
першою статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частиною першою статті 
106-1, статтею 106-2,  частиною третьою і шостою статті 121, частиною 
третьою і четвертою статті  122,  статтею  122-2, частиною третьою статті 123, 
статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 130, частина третьою 
статті 133, статтею  136  (про  порушення на автомобільному транспорті), 
статтею 139,  частиною четвертою статті 140, статтями 148, 151, 152, 154, 155, 
155-2  -  156-2, 159, 160, 160-2, 162, 164 - 164-11, 165-1, 165-2, 173  -  173-2, 174, 
статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях,  заборонених  
рішенням  відповідної  сільської,  селищної, міської  ради), статтями 176, 177, 
178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 
189 - 196, 212-6, частиною  першою  статті 203, статтями 204, 205 - 206-1, 212-
7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20 КУпАП протоколи про 
правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи 
органів  внутрішніх  справ. 
 

Пункти 7.7. Інструкції  
 
 
 
Пункт 7 статті 11 Закону 
України «Про міліцію» 
 
 
 
 
Стаття 254 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
Стаття 255 КУпАП 
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     У протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються:  
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я,  по  батькові  
особи,  яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається  
до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце,  
час  вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний  
акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане правопорушення;  
прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення  
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші  
відомості,  необхідні  для  вирішення справи. Якщо правопорушенням  
заподіяно   матеріальну   шкоду,   про  це  також  зазначається  в  
протоколі. 
     Протокол  підписується особою, яка його склала, і особою, яка  
притягається  до  адміністративної відповідальності; при наявності  
свідків  і  потерпілих  протокол  може бути підписано також і цими  
особами. 
     У  разі  відмови  особи, яка притягається до адміністративної  
відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про    це. 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,  має  право  
подати  пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які  додаються  до 
протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. 
     При   складенні   протоколу   особі,   яка   притягається  до  
адміністративної  відповідальності,  роз'яснюються  його  права  і  
обов'язки,  передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться  
відмітка у протоколі. 
 
Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому 
розглядати справу про адміністративне правопорушення. 
 

Стаття 256 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 257 КУпАП 
 
 

18. Дотримання 
законності при 
накладенні 
адміністративних 
стягнень 

До завдань та функцій підрозділів ДПС належить винесення відповідно до 
чинного законодавства постанов про адміністративні порушення. 
 
Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право у 
випадках, передбачених КУпАП, накладати адміністративні стягнення. 
 
   Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про 
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають 
право:  
     - за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в 
частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих  речовин у 
відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1, частинами другою 

Пункт 3.4. Інструкції  
 
 
Пункт 8 статті 1«1 Закону 
України Про міліцію» 
Стаття 222 КУпАП 
 
 
 
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 
127-1, статтями 128-129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, 
частинами першою, другою і третьою статті 140 КУпАП, - начальник або 
заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), 
командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції 
Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ 
або особа, яка виконує його обов'язки;  
     - за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, 
другою, четвертою і п'ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2,  частинами 
першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 
125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, 
частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті 133-1 КУпАП - працівники 
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають 
спеціальні звання. 
 
     Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним 
правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. 
     Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється 
на основі суворого додержання законності. 
     Застосування уповноваженими  на те органами і посадовими особами 
заходів адміністративного впливу надається в межах їх компетенції, у точній 
відповідності з законом. 
     Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за 
адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з 
боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом 
оскарження, іншими встановленими законом способами. 
 
     До адміністративної  відповідальності за правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в 
автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції 
фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису 
притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.  
     За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого 
частиною першою цієї статті,  іншою особою,  власник  
(співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня  
вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні 
обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи  
користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій 
інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс  
постанову про накладення адміністративного стягнення. На період з'ясування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 7 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 14-1 КУпАП 
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та перевірки цих обставин виконання постанови про  
накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення 
особи, яка вчинила це правопорушення. 
 
    Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка 
була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності.  
 
    Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена КУпАП 
або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні 
правопорушення, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для 
усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, 
власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, 
якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і 
якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода. 
 
     Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у  
межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України. 
     При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого  
правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан,  
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. 
 
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці 
з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два 
місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про 
адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду 
(судді). 
     Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП чи 
інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути  накладено не 
пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 
правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.  
      У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної 
справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного 
правопорушення адміністративне стягнення може  бути накладено не пізніш як 
через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної 
справи або про її закриття.  
  
     Завданнями провадження  в справах про адміністративні правопорушення є: 
своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, 
вирішення її в точній відповідності з  законом, забезпечення виконання 
винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 
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вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, 
виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. 
 
Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і 
правильним застосуванням законів при провадженні в справах про 
адміністративне правопорушення має право: 
  - порушувати провадження  в справі про адміністративне правопорушення; 
знайомитися з матеріалами справи;  
  - перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; 
  -  брати участь у розгляді справи; 
  -  заявляти клопотання;  
  - давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи;   
   - перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими 
особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення;  
  - опротестовувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне 
правопорушення; 
  - зупиняти виконання  постанови; 
  - вчиняти інші передбачені законом дії. 
 
Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні 
дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) 
встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, 
винність даної особи в його  
вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи. Ці дані  встановлюються протоколом про адміністративне 
правопорушення, поясненнями особи, яка притягається  до адміністративної 
відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, 
показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- 
і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які 
використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що 
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення 
речей і документів, а також іншими документами. 
 
Орган (посадова особа) оцінює  докази за своїм  внутрішнім переконанням, що 
грунтується на всебічному, повному і об'єктивному  
дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і 
правосвідомістю. 
 
     Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: 
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, 
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заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною 
допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право 
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням  юридичної особи, 
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не 
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. 
Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності 
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час 
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є 
дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї 
не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Дотримання 
законності при 
використанні 
технічних засобів та 
технічних приладів 
для виявлення та  
фіксації порушень 
ПДР. 

   Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право використовувати технічні засоби та технічні прилади для 
виявлення та  фіксації порушень ПДР. Отримані фактичні дані скеровувати за 
належністю чи використовувати при складанні адміністративних матеріалів; 
 
    Працівникам  підрозділів  ДПС забороняється використовувати під час 
несення служби технічні засоби та  прилади,  які не сертифіковані в Україні та 
не пройшли повірку або мають свідоцтво про повірку, термін дії якого минув. 
 
   Технічні засоби для визначення швидкості руху, фіксації порушень правил, 
норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, прилади для виявлення 
підробок у документах застосовуються згідно з інструкціями та методичними 
рекомендаціями про порядок їх використання.  
    Працівники підрозділів ДПС, яким видані технічні засоби та  прилади, 
персонально відповідають за їх цілісність та працездатність. Забороняється 
застосування технічних засобів та приладів, які не сертифіковані, не 
сертифіковані в Україні та які не пройшли метрологічної повірки або мають 
свідоцтво про таку повірку, термін дії якого минув, а також передавати такі 
прилади для користування  безпосередньо на маршруті патрулювання без 
здійснення контролю командиром підрозділу результатів роботи приладу за 
зміну.  
    Інформація  про  використання  технічного  засобу  чи приладу   
працівником   Державтоінспекції  заноситься  в  графу  6 постової відомості 
(додаток 6). 
      
   Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі 
відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань.  
     Методики виконання вимірювань, що використовуються у сфері  
поширення державного метрологічного нагляду, повинні бути атестовані.  

Пункт 7.6. Інструкції  
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      Атестовані методики заносяться до Державного реєстру методик виконання 
вимірювань, що застосовуються у сфері поширення державного 
метрологічного нагляду, у порядку, встановленому нормативним документом з 
метрології ЦОВМ.  
 
     Засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися,  якщо  
вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у 
певних умовах їх експлуатації.  
     Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний  
метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати за умови, якщо  вони 
пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.  
     Ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки партіями 
може здійснюватися, якщо типи цих засобів занесені до Державного реєстру 
засобів вимірювальної техніки.  
           

 
 
 
 
 
Стаття 11 Закону України 
«Про метрологію та 
метрологічну діяльність» 
 
 
 
 
 

20. Дотримання 
законності при 
здійсненні 
адміністративних 
затримань 

      Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право здійснювати в установленому законодавством порядку 
адміністративне затримання; 
 
     У  випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення 
адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, 
встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 
правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення 
правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення 
своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах 
про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне 
затримання особи   
      Порядок адміністративного затримання, з метою, передбаченою цією 
статтею, визначається КУпАП та іншими законами України.  
 
Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: 
дата і місце його складення; посада, прізвище,  ім'я  
та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; 
час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його 
склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання 
протоколу в ньому робиться запис про це. 
     Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного 
правопорушення, негайно повідомляються її родичі,  а на її прохання також 
власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений 
ним орган. 

Пункт 7.7. Інструкції  
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21. Застосування заходів 

фізичного впливу, 
спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї 

Працівникам підрозділів ДПС для виконання покладених на них обов'язків 
надається право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та 
вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України 
"Про міліцію". 
 

Працівник підрозділу ДПС має право застосовувати заходи фізичного 
впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю. Застосуванню сили, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження 
про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження 
фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла 
безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.  

           
 Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 

засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.   

         У разі неможливості уникнути сили вона не повинна перевищувати 
міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має 
зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників 
та інших громадян. Перевищення повноважень у застосуванні сили, в тому 
числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність встановлену 
законом. 

Забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для 
забезпечення проведення контролюючими органами планових та 
позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому числі 
шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування. 

 
         
Працівник підрозділу ДПС має право застосовувати заходи фізичного 

впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення 
правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка 
здійснюється із застосуванням сили, щодо працівників міліції або інших осіб, 
якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених 
на міліцію обов’язків. Міліція може скеровувати спеціальні підрозділи міліції 
для забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів 
господарської діяльності лише за рішенням судді або суду. 

            
Працівники міліції, в тому числі і працівники підрозділу ДПС,мають право 
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застосовувати наручники, гумові  кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві 
речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття 
приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші 
спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у 
таких випадках: 

       - для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю; 

      - для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку; 

       - для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення в разі захоплення; 

      - для затримання і доставки в міліцію або в інше службове приміщення 
осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, 
затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 
чинять опір працівникам міліції або якщо  є підстави вважати, що вони можуть 
вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 

        - для припинення масового захоплення землі та інших дій, що                      
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують 
роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на 
громадський спокій, життя і здоров’я людей; 

       - для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які 
виконують службові або громадські обов’язки для охорони громадського 
порядку і боротьбі зі злочинністю; 

      - для звільнення заложників. 
 
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 

визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру 
правопорушення і особи правопорушника 

       Обмеження у застосуванні спеціальних засобів: 
- сльозоточиві речовини і вибухові пристрої не застосовуються у 

приміщеннях і виробництвах, пов’язаних з виготовленням продукції із 
вибухових і легкозаймистих речовин у дитячих та лікувальних закладах; 

- «Черемуха – 1», «Черемуха – 4», «Черемуха – 12», «Сирень – 3», «Облако», 
застосовуються тільки на відкритій місцевості; 

- забороняється завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній 
ділянці, животу, статевих органах; 

- застосування газових пістолетів і балончиків здійснюється згідно з 
Інструкцією «Про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування 
газових пістолетів і балончиків» виходячи із тактико-технічних даних 
спеціального засобу; 

«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р. 2-3 Постанови Ради 
Міністрів УРСР від 27.02.91  
№ 49 
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        Працівникові підрозділу ДПС забороняється застосовувати і 

використовувати вогнепальну зброю: 
- при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати 

сторонні особи; 
- проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 

вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції 
або збройної непокори; 

Перед застосуванням зброї працівник міліції крім випадків, коли його 
життю або життю і здоров’ю громадян загрожує безпосередньо небезпека, 
повинен зробити попередження про намір її застосувати окликом «Стій! 
Стрілять буду» і пострілом вверх; 

Без попередження зброя може бути застосована при раптовому або 
озброєному нападі, нападі з використанням бойової техніки, транспортних 
засобів, літальних апаратів, при втечі з під варти із зброєю, або з 
використанням транспортних засобів, а також для визволення заложників; 

 
Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 

руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, 
чи доторкнутись до зброї, дають працівникові право застосувати вогнепальну 
зброю.   

 
Стаття 15 Закону України 
«Про міліцію».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15 – 1 Закону 
України 
«Про міліцію» 
 

22 Порядок оскарження 
постанови по справі 
про адміністративне 
правопорушення 

     Постанову по справі про адміністративне  правопорушення  може  
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. 
     Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду 
(судді) про накладення адміністративного  
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.  
 
    Постанову посадової особи ДАІ про накладення адміністративного 
стягнення може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій 
особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у 
порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з 
особливостями, встановленими цим Кодексом.  
      
    Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може 
бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску 
зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої 
винесено постанову, може бути поновлено  органом (посадовою особою), 
правомочним розглядати скаргу. 
 

Стаття 287 КУпАП 
 
 
 
 
 
Стаття 288 КУпАП 
 
 
 
 
 
Стаття 289 КУпАП 
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    Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення  
розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний 
строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України. 
 
    Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про 
адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість 
винесеної постанови і приймає одне  з  
таких рішень: 
     1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення; 
     2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 
     3) скасовує постанову і закриває справу; 
     4) змінює захід стягнення в межах,  передбачених нормативним  
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, 
щоб стягнення не було посилено. 
     Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою 
особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова 
скасовується і справа надсилається на розгляд  
компетентного органу (посадової особи). 
 
    Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення  
набирає законної сили після закінчення строку подання  апеляційної  
скарги, за винятком постанов про адміністративний арешт.  
     Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути 
оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної  
відповідальності, її законним представником протягом десяти днів з дня 
винесення  постанови.  
    Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається 
апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не  заявляє клопотання про 
поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.  
     Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через 
місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів 
надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний  
апеляційний суд.  
     За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має 
право: 
     1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін;  
     2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;  
     3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;  
     4) змінити постанову.  
     У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах,  

Стаття 292 КУпАП 
 
 
 
Стаття 293 КУпАП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 294 КУпАП 
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передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.  
     Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно  
після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає. 
 

23. Порядок здійснення 
контролю і нагляду 
та відшкодування 
завданої шкоди 

 Особовий склад підрозділів ДПС підпорядкований управлінням (відділам) 
Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС та входить до складу полків, окремих 
батальйонів, окремих рот та взводів, секторів, груп.       
 
 Контроль за діяльністю міліції, у тому числі підрозділів ДПС здійснюють 
Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї 
компетенції ради. Місцеві ради, здійснюючи контроль за роботою міліції, не 
втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та 
адміністративну діяльність. 
      Нагляд за додержанням законності у діяльності служби дільничних 
інспекторів міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому 
прокурори. 
 
Працівник підрозділу ДПС у межах повноважень, наданих цим Законом та 
іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої 
протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну 
відповідальність. 
         При порушенні працівником підрозділу ДПС прав і законних інтересів 
громадянина, міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення цих прав, 
відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина 
публічно вибачитися. 
       Працівник підрозділу ДПС, який виконує свої обов’язки відповідно до 
наданих законодавством повноважень та в межах закону, не несе 
відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок 
держави.  
 
      Особа, права якої були порушені працівником підрозділу ДПС, або її 
представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про 
відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі 
особи звільняються від сплати державного мита.  
       Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 
       - заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок 
незаконних дій або бездіяльності працівників міліції; 
        - майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні 
папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського 
товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав 

Пункт 2.3. Інструкції  
 
 
 
Статті 26,27 Закону 
України «Про міліцію». 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 25 Закону України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 56 Конституції 
України, стаття 5 Закону 
України «Про міліцію», 
стаття  3 Закону України 
«Про порядок 
відшкодування шкоди 
завданої громадянинові 
незаконними діями органів 
дізнання досудового 
слідства, прокуратури і 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ,  
судів, прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його 
повернення в натурі та втому ж стані стало неможливим; 
        - суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданнямйому юридичної 
допомоги; 
       - моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди надається у разі, коли 
незаконні дії або бездіяльність працівника підрозділу ДПС завдали моральної 
втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення його 
нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для 
організації свого життя. Моральною шкодою визнаються страждання заподіяні 
громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до 
погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, 
погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків 
морального характеру.                  
 

суду». 
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ПОШИРЕНІ СИТУАЦІЇ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ГРОМАДЯН СПІВРОБІТНИКАМИ ДПС ДАІ 

 
№ Ситуації, пов’язані з порушенням 

прав громадян 
Нормативно-правове обґрунтування 

наявності порушення у діях 
працівника міліції 

 

Алгоритм дій монітора по 
припиненню порушення 

1. Співробітник ДПС ДАІ зупинив автомобіль, 
водій якого не допустив жодного порушення 
правил дорожнього руху, і висловив вимогу 
про передачу для перевірки документів. На 
вимогу водія повідомити причину зупинки і 
суть скоєного правопорушення, співробітник 
ДПС ДАІ відповів, що ніякого 
правопорушення він не виявив, а зупинка 
пов’язана з його особистим бажанням 
перевірити документи. 

   Порушено: 
   - пункт 21 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліції для виконання покладених на неї 
обов'язків  надається право  зупиняти транспортні засоби в разі: 
- порушення правил дорожнього руху; 
- наявних  ознак, що свідчать про технічну несправність 
транспорту або забруднення ним навколишнього середовища; 
- при наявності даних про те, що він використовується з 
протиправною метою; 
   - пункт 7.3. Інструкції з питань діяльності підрозділів 
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, 
затвердженої наказом МВС від 27.03.2009 № 111 (далі - 
Інструкції, затвердженої наказом МВС від 27.03.2009 №111), 
відповідно до якого працівники підрозділів ДПС ДАІ мають 
право зупиняти транспортні засоби в разі: 
- порушення   Правил дорожнього руху; 
- наявних ознак, які свідчать про їх технічну несправність або 
забруднення ними навколишнього середовища; 
- при наявності даних про те, що вони використовуються з 
протиправною метою.   
- пункт 13.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого підставою для зупинення 
транспортних засобів є: 
 
 
 
 
 
- порушення Правил дорожнього руху водіями; 
- характер руху транспортного засобу викликає підозру в 
спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна  
напрямку руху і (або) швидкісного режиму). 
- відсутність номерних (го) знаків (а) на транспортному засобі або 

    1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я), звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
зупинку. Одночасно вимагати від 
чергового по Департаменту ДАІ МВС 
України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт протиправної 
зупинки за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС (ГУМВС) надіслати 
скаргу з приводу протиправної зупинки. 
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
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наявність номерних знаків, які не відповідають вимогам 
стандартів; 
- наявність ознак, які свідчать про технічну несправність 
транспортного засобу; 
- наявність даних, що свідчать про причетність транспортного 
засобу або водія до скоєння ДТП чи злочину; 
- перебування транспортного засобу в розшуку; 
- необхідність опитування водія чи пасажирів про обставини 
скоєння ДТП, адміністративного правопорушення, злочину, 
свідками якого вони є або могли бути; 
- необхідність залучення водія транспортного засобу для надання 
допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам 
міліції або як свідка при оформленні адміністративних матеріалів; 
- проведення цільових заходів (операції, відпрацювання,  
оперативні плани) для перевірки документів на право 
користування і керування транспортним засобом, а також 
документів на транспортний засіб і вантаж; 
- виконання рішень уповноважених на те державних органів про 
обмеження чи заборону руху; 
- якщо технічний стан транспортного засобу або спосіб 
закріплення вантажу на ньому створює небезпеку для інших 
учасників дорожнього руху; 
- порушення визначеного порядку встановлення і використання 
на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових 
сигнальних пристроїв.  
 
 

та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  
 
 
 

2.     Водій автомобіля, зупиненого 
співробітниками ДПС ДАІ, з метою 
недопущення порушень своїх конституційних 
прав та для можливого використання при їх 
захисті і поновленні, мав намір здійснити аудіо 
-, фото -, відео зйомку. Співробітник ДАІ 
заборонив водієві здійснювати зйомку, 
посилаючись на те, що такі дії заважають йому 
виконувати функціональні обов’язки. 

   Порушено: 
    - статтю 34 Конституції України, відповідно до якої всі 
громадяни України мають право на інформацію, що передбачає 
можливість вільного одержання, використання, поширення та 
зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх 
прав, свобод і законних інтересів; 
    - статтю 3 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
діяльність міліції є гласною; 
    - статтю 302 Цивільного кодексу України, відповідно до якої 
фізична особа має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію;  
    - статтю 5 Закону України «Про інформацію», відповідно до 
якої кожний має право на можливість вільного одержання, 

  1. Потребувати у співробітника ДПС ДАІ 
пред’явити його службове посвідчення та 
зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я)  та звання співробітника, номер його 
нагрудного знака.  
   2. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
заборону здійснити аудіо, фото, відео 
фіксацію. Одночасно вимагати від 
чергового по Департаменту ДАІ МВС 
України повідомити про подію 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
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використання та поширення інформації, необхідної для реалізації 
своїх прав, свобод і законних інтересів 
. 
 
 

УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    3. Повідомити про факт протиправної 
заборони за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
   4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправної заборони. 
   5. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
   7. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправними дій 
співробітника ДПС ДАІ та відшкодування 
моральної і матеріальної (при наявності) 
шкоди.  

3.    Співробітник ДПС ДАІ при зверненні до 
водія висловив вимогу про передачу для 
перевірки документів, при цьому:  
- чітко й зрозуміло не відрекомендувався, не 
назвав свою посаду, звання та прізвище; 
- не назвав причину, суть звернення; 
- не повідомив про причину зупинки 
транспортного засобу і суть скоєного 
правопорушення; 
- пред'явив безпідставні звинувачення; 
- висловив коментарі, які не стосуються 
виконання службових обов'язків. 
- на вимогу громадянина не пред'явив 
службове посвідчення. 
  
 
 

   Порушено: 
  - пункт 14.5. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого під час звернення до водія 
працівник Державтоінспекції МВС зобов'язаний: 
- привітатися; 
- повідомити про причину зупинки транспортного засобу і суть 
скоєного правопорушення. 
- чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, 
звання та прізвище); 
    - пункт 17.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого під час несення служби 
працівникам підрозділів ДПС забороняється вступати в розмови з 
учасниками дорожнього руху з питань, які не мають відношення 
до служби. 
    - пункт 17.7. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого під час несення служби 
працівникам підрозділів ДПС у взаємовідносинах з учасниками 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
   2. Зафіксувати звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС. Одночасно вимагати 
від чергового по Департаменту ДАІ МВС 
України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт протиправних 
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дорожнього руху забороняється: 
- звертатися до учасників дорожнього руху на "ти"; 
- використовувати погрозливі чи ображаючі жести; 
- допускати при спілкуванні зневажливий тон, грубість, 
неввічливе викладення зауважень, вирази або репліки, які 
ображають людську гідність, погрози; 
- пред'являти безпідставні звинувачення. 
      - пункт 27.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого взаємовідносини 
працівників підрозділів ДПС з учасниками дорожнього руху 
мають ґрунтуватися на:   
- принципах дотримання законності; 
- забезпеченні свободи та недоторканності особи та її прав; 
- уважному, доброзичливому і шанобливому ставленні до 
громадян. 
    - пункт 27.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого під час звернення до 
учасників дорожнього руху працівник підрозділу ДПС 
зобов’язаний: 
- чітко відрекомендуватися, назвавши … суть звернення. 
- у розмові з громадянами виявляти спокій і витримку; 
- не допускати  грубощі, вирази та репліки, які ображають 
людську гідність; 
- не допускати будь-які дії, що свідчать про неповагу до 
громадян; 
- не висловлювати коментарі, які не стосуються виконання 
службових обов'язків; 
- на вимогу громадянина пред'явити службове посвідчення. 
    - частину 2 статті 5 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якої міліція поважає гідність особи і виявляє до неї 
гуманне ставлення. При звертанні до громадянина працівник 
міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити 
на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з 
громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру 
і такт. 
    

дій за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій. 
     6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ, вимагати відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  

 
 

4      Співробітник ДПС ДАІ зупинив 
транспортний засіб, тривалий час до нього не 
підходив, після чого висловив вимогу, щоб 
водій транспортного засобу приніс документи 

     Порушено: 
    - пункт 17.10. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого працівник підрозділу ДПС 
ДАІ під час зупинки транспортного засобу зобов'язаний без 

  1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
   2. Потребувати у співробітника ДПС ДАІ 



 245 

для перевірки до службового автомобіля ДАІ. 
 

затримки підійти до водія. Для розмови з водієм не обов'язково 
запрошувати його вийти з автомобіля, крім випадків:              
- якщо  знаходження  працівника підрозділу ДПС поруч із  
зупиненим транспортним засобом створює загрозу  особистій  
безпеці працівника. У цьому випадку розмову з водієм слід 
проводити на тротуарі (узбіччі); 
- з метою усунення технічної несправності транспортного засобу 
або порушень правил перевезення вантажів; 
- коли є достатні підстави вважати, що водій знаходиться в стані 
сп'яніння; 
- для проведення (у присутності водія) звірки ідентифікаційних 
номерів вузлів і агрегатів транспортного  засобу із записами в 
реєстраційних документах; 
- коли водій або пасажири підозрюються в скоєнні злочину; 
- в інших випадках, коли є необхідною участь водія в оформленні  
документів або наданні допомоги іншим учасникам дорожнього 
руху. 
 
 

пред’явити його службове посвідчення та 
зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я)  та звання співробітника, номер його 
нагрудного знака.  
     3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт протиправної 
зупинки за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій.  
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ, вимагати відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  
 

5.     Під час несення служби співробітник ДПС 
ДАІ звернув увагу, що з другорядної дороги на 
головну виїхав мотоцикл, яким керував 
мотоцикліст без мотошолома. Маючи намір 

    Порушено: 
    - пункти 16.3.9., 16.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС 
від 27.03.2009 № 111, відповідно до яких не проводиться 
переслідування водіїв, які допустили незначні порушення правил 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію дій співробітника ДПС ДАІ.   
   2. Потребувати у співробітника ДПС ДАІ 
пред’явити його службове посвідчення та 
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притягнути до відповідальності 
правопорушника, співробітник ДПС ДАІ почав 
переслідування мотоцикліста на приватному 
автомобілі. 

або коли небезпека порушення  минула. У таких випадках про 
порушення повідомляється на наступний  за напрямком руху 
порушника маршрут патрулювання (пост). Про вчинене 
правопорушення  складається  рапорт, який по закінченні  роботи 
передається до підрозділу з адміністративної практики для 
відповідного реагування.  
      Категорично забороняється переслідування: 
  - на службових автомобілях (автобусах, мотоциклах), які не 
мають спеціальних світлових та звукових пристроїв, на власних 
або приватних транспортних засобах; 
     - водіїв мопедів, мотоциклів без мотошоломів, за винятком 
випадків, коли наявна інформація про скоєння ними злочинів. 

зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я)  та звання співробітника, номер його 
нагрудного знака.  
   3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт протиправних 
дій за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій.  
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
   7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 
   8. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправними дій 
співробітника ДПС ДАІ та відшкодування 
моральної і матеріальної (при наявності) 
шкоди.  

6.     На дільниці автомобільної дороги з 
інтенсивним рухом та значним скупченням 
людей водій транспортного засобу здійснив 
проїзд на заборонний сигнал регулювання 
дорожнього руху та не виконав вимогу про 
зупинку. При цьому будь-якої загрози життю 

    Порушено: 
    - пункт 6 статті 15 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого працівники міліції як крайній захід мають 
право застосовувати вогнепальну зброю для зупинки 
транспортного засобу шляхом його  пошкодження лише у 
випадку, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію дій співробітника ДПС ДАІ.   
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про протиправне 
застосування вогнепальної зброї. 
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чи здоров'ю громадян або працівника міліції 
створено не було. Співробітник підрозділу 
ДПС з метою притягнення порушника до 
відповідальності застосовував вогнепальну 
зброю для зупинки транспортного засобу 
шляхом його  пошкодження. 

здоров'ю громадян або працівника міліції. Забороняється 
застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати 
сторонні особи. 
 
 
 
 

    3. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    5. Повідомити про факт протиправних 
дій за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу, громадської приймальні), номери 
яких розміщені на інформаційному стенді 
у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
   6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного застосування 
вогнепальної зброї.  
   7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
   8. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 
    9. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  
 

7.    Автомобіль отримав механічні 
пошкодження, які унеможливлювали його 

   Порушено: 
    - пункт 6.21. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 

  1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
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подальший рух, у зв’язку з незадовільним 
дорожнім покриттям. Водій автомобіля 
звернувся до співробітників ДПС ДАІ, які 
поблизу несли службу, з питанням щодо 
несправного та небезпечного для руху стану 
дороги. Співробітники ДПС ДАІ порадили з 
цим питанням звернутися до відповідних 
дорожньо-будівельних організацій, оскільки 
контроль за станом доріг не належить до їхніх 
функціональних обов’язків. 
 
 

27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівники підрозділів 
ДПС ДАІ зобов’язані контролювати утримання в справному і 
безпечному для руху стані вулиць, доріг і дорожніх споруд та їх 
освітленість. 
-      пункт 6.28. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівник підрозділу ДПС 
ДАІ, після прибуття на маршрут патрулювання або пост, отримує 
від працівника, якого він змінює, інформацію відомості, які 
мають пряме відношення  до несення служби. Якщо в попередню 
зміну нагляд за дорожнім рухом на цьому маршруті (посту) не 
здійснювався, працівник підрозділу ДПС в обов'язковому   
порядку  перевіряє  стан доріг, умови проведення на них  
ремонтно-будівельних та інших робіт. Про прийняття маршруту 
патрулювання (поста) і виявлені недоліки працівник підрозділу 
ДПС доповідає командирові або відповідальному по підрозділу 
ДПС.  
      - пункт 7.8. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівники підрозділів 
ДПС ДАІ мають вимагати від фізичних та юридичних осіб 
усунення порушень правил утримання та експлуатації 
автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів. 
 

ДПС ДАІ.   
    2. Потребувати у співробітників ДПС 
ДАІ пред’явити їх службові посвідчення та 
зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я)  та звання співробітників, номери їх 
нагрудних знаків.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
бездіяльність співробітників ДПС ДАІ. 
Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про протиправну бездіяльність 
співробітників ДПС ДАІ відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
    4. Повідомити про факт протиправної 
бездіяльності за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправної бездіяльності.  
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
   7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 
   8. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправною 
бездіяльність співробітників ДПС ДАІ, 
вимагати відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  

8.    Після виконання робіт з монтажу водогону 
на проїзній частині дороги залишилася 
траншея без відповідних попереджувальних 

   Порушено: 
   - пункт 6.22. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівники підрозділів 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ.   
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знаків, що стало причиною механічних 
пошкоджень автомобіля. Водій автомобіля 
звернувся до співробітників ДПС ДАІ, які 
перебували поблизу, з питанням щодо 
невиконання умов забезпечення безпеки 
дорожнього руху при проведенні на дорозі 
монтажних робіт, що призвело до нанесення 
йому матеріальних збитків. Співробітники 
ДПС ДАІ порадили з цим питанням 
звернутися до монтажної організації, яка 
залишила зазначену траншею, оскільки 
траншея була викопана за їхньої відсутності і 
контроль за проведенням таких робіт не 
належить до їх компетенції. 
 

ДПС ДАІ зобов’язані здійснювати контроль за  виконанням умов 
забезпечення безпеки дорожнього руху при проведенні на 
вулицях і дорогах ремонтно-будівельних та інших робіт. 
    - пункт 6.28. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівник підрозділу ДПС 
ДАІ, після прибуття на маршрут патрулювання або пост, отримує 
від працівника, якого він змінює, інформацію про дорожні 
роботи, що проводяться, інші відомості, які мають пряме 
відношення до несення служби. Якщо в попередню зміну нагляд 
за дорожнім рухом на цьому маршруті (посту) не здійснювався, 
працівник  підрозділу  ДПС в обов'язковому порядку перевіряє 
стан доріг, умови проведення на них ремонтно-будівельних та 
інших робіт. Про прийняття маршруту патрулювання (поста) і 
виявлені недоліки працівник підрозділу ДПС доповідає 
командирові або відповідальному по підрозділу ДПС.  
   - пункт 7.8. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівники підрозділів 
ДПС ДАІ мають обмежувати або забороняти проведення 
ремонтно-будівельних робіт та інших заходів на автомобільних 
дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не 
дотримуються вимоги із забезпечення безпеки дорожнього руху. 
  
 
 

    2. Потребувати у співробітників ДПС 
ДАІ пред’явити їх службові посвідчення та 
зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я)  та звання співробітників, номери їх 
нагрудних знаків.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
бездіяльність співробітників ДПС ДАІ. 
Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про протиправну бездіяльність 
співробітників ДПС ДАІ відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
     4. Повідомити про факт протиправної 
бездіяльності за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправної бездіяльності.  
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправною бездіяльність 
співробітників ДПС ДАІ, вимагати 
відшкодування моральної і матеріальної 
шкоди.  
 

9.     На вимогу співробітника ДПС ДАІ водій 
автомобіля доставив його на відстань 100 км 

    Порушено: 
    - пункт 6.22. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
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(не в попутному напрямку) до місця 
розташування підрозділу. Прохання водія 
щодо відшкодування збитків та витрат за 
використання автомобіля співробітником ДПС 
ДАІ залишене поза увагою. 

27.03.2009 № 111, відповідно до якого працівники підрозділів 
ДПС ДАІ мають право використовувати безперешкодно 
транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, 
організаціям і громадянам (крім транспортних засобів 
дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів 
спеціального  призначення), лише для: 
- проїзду до місця події; 
- проїзду до місця стихійного лиха; 
- доставляння до лікувальних закладів осіб, які потребують 
невідкладної медичної допомоги; 
- для доставляння правопорушників до підрозділу міліції.     
      Використання з цією метою транспортних засобів, що 
належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється 
безплатно. Відшкодування збитків та витрат за  використання 
транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 
 

ДПС ДАІ.   
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії. 
Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    4. Повідомити про протиправні дії за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
відділу СВБ ГУБОЗ, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій. 
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ, вимагати відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  

10.     До наряду ДПС ДАІ за допомогою 
звернулася громадянка, яка повідомила, що на 
відстані 200 метрів від дороги невідомі скоїли 
напад на її чоловіка і вимагають від нього 

   Порушено; 
   - статтю 2 Закону України «Про міліцію», відповідно до якої 
основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ.   
     2. Потребувати у співробітників ДПС 
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гроші. Співробітники ДПС ДАІ повідомили 
жінку, що до їхніх функціональних обов’язків 
належить лише забезпечення безпеки 
дорожнього руху і порадили звернутися до 
територіального ОВС.  
 
 
 
 
 
 

запобігання правопорушенням та їх припинення, виявлення і 
розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили. 
    - пункт 6.24. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого працівник підрозділу ДПС 
під час несення служби при отриманні від громадян інформації 
про злочин, зобов’язаний  установити всі необхідні дані про 
особу, що звернулася, конкретне місце злочину, ким і проти кого 
він скоєний чи готується та іншу інформацію, що має значення 
для розкриття злочину, про що доповідати черговому 
територіального ОВС.  
      У подальшому до прибуття слідчо-оперативної групи у межах 
компетенції організовувати роботу з розкриття злочину по 
"гарячих слідах" та здійснювати охорону місця злочину.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАІ пред’явити їх службові посвідчення та 
зафіксувати установчі дані (прізвище та 
ім’я)  та звання співробітників, номери їх 
нагрудних знаків.  
    3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про скоєний злочин 
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
бездіяльність співробітників ДПС ДАІ. 
Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про протиправну бездіяльність 
співробітників ДПС ДАІ відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
     5. Повідомити про факт протиправної 
бездіяльності за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
   6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправної бездіяльності.  
    7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    9. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправною бездіяльність 
співробітників ДПС ДАІ, вимагати 
відшкодування моральної і матеріальної 
(при наявності) шкоди. 
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11.     Співробітник ДПС ДАІ під час несення 
служби для фіксації порушення правил 
дорожнього руху використав технічні засоби 
та прилади, які не знаходяться на обліку в 
підрозділі ДПС, не сертифіковані в Україні та 
не пройшли повірку або мають свідоцтво про 
повірку, термін дії якого минув/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Порушено: 
    - пункт 17.10. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого працівникам підрозділів 
ДПС забороняється використовувати під час несення служби 
технічні засоби та прилади, які не сертифіковані в Україні та не 
пройшли повірку або мають свідоцтво про повірку, термін дії 
якого минув. 
   - пункт 19.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого технічні засоби для 
визначення швидкості руху, фіксації порушень правил, норм та 
стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, прилади для 
виявлення підробок у документах застосовуються згідно з 
інструкціями та методичними рекомендаціями про порядок їх 
використання.  
    - пункт 19.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого забороняється застосування 
технічних засобів та приладів, які не сертифіковані, не 
сертифіковані в Україні та які не пройшли метрологічної повірки 
або мають свідоцтво про таку повірку, термін дії якого минув, а 
також передавати такі прилади для користування безпосередньо 
на маршруті патрулювання без здійснення контролю командиром 
підрозділу результатів роботи приладу за зміну.  
.    - пункт 19.4. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого інформація про 
використання технічного засобу чи приладу працівником 
Державтоінспекції заноситься в графу 6 постової відомості 
(додаток 6). 

  1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Витребувати у співробітника ДПС 
ДАІ та керівника підрозділу сертифікат на 
засіб чи прилад, свідоцтво про його 
метрологічну повірку, витяг з журналу 
обліку використання цих технічних 
приладів та технічних засобів. 
    5. Повідомити про факт протиправного 
застосування технічних засобів та приладів 
за телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
   6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій інспектора 
ДПС.  
   7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
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та інтернет – видання. 
    9. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  

12.     В місті з чисельністю населення понад один 
мільйон людей трапилася дорожньо-
транспортна пригода в якій постраждали 
люди. Наряд ДПС ДАІ прибув на місце ДТП 
через 30 хвилин після повідомлення про 
пригоду чергового по підрозділу.  

   Порушено: 
    - пункт 20.3. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 № 111, відповідно до якого термін прибуття наряду 
ДПС на місце ДТП, в якій постраждали люди, обчислюється з 
моменту отримання інформації про  
пригоду та не повинен перевищувати: 
   - 15 хвилин для підрозділів ДПС, які обслуговують міста з 
чисельністю населення один мільйон та більше; 
     -  2 0  х вилин для підр о зділів ДПС,  які обслуго вують міста з 
чисельністю населення до одного мільйона людей; 
    - 30 хвилин для підрозділів ДПС, які обслуговують 
автомобільні дороги державного значення; 
    - 1  го дина  для підр о зділів ДПС,  які о бслуго вують інші  
автомобільні дороги (районного або місцевого значення).  
 
 

   1. Зафіксувати час повідомлення про 
скоєння ДТП та час прибуття наряду. 
   2. Зафіксувати установчі дані (прізвища 
та ім’я)  та звання членів наряду, номери їх 
нагрудних знаків.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про несвоєчасне 
прибуття наряду на місце ДТП. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити про скоєне 
співробітником ДПС ДАІ порушення 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт несвоєчасного 
прибуття наряду на місце ДТП за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС 
(ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу несвоєчасного прибуття наряду на 
місце ДТП  
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
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адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітників ДПС 
ДАІ, вимагати відшкодування моральної і 
матеріальної (при наявності) шкоди.  

13.     Водій транспортного засобу здійснив 
вимушену зупинку у зв’язку з одночасним 
пошкодженням двох коліс. Він звернувся до 
співробітників ДПС ДАІ, які неподалік несли 
службу по забезпеченню безпеки дорожнього 
руху, з проханням постежити за його 
автомобілем з метою уникнення крадіжки 
протягом 30 хвилин, які йому необхідно 
витратити на проїзд попутнім транспортом до 
СТО та ремонт коліс. Співробітники ДПС ДАІ 
відмовили водієві у його проханні, 
посилаючись на те, що охорона власності 
громадян не належить до їх функціональних 
обов’язків.   

   Порушено: 
   - пункт 27.10. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
27.03.2009 №111, відповідно до якого працівник підрозділу ДПС 
повинен надавати допомогу водіям в усуненні причин, що 
призвели до вимушеної зупинки в дорозі, а в необхідних випадках 
сприяти громадянам в: 
    - організації надання першої медичної допомоги постраждалим 
у ДТП і доставляння їх до закладів охорони здоров'я; 
   - захисті від протиправних зазіхань на їхнє життя і здоров'я, а 
також в охороні їх власності; 
    - роз'ясненні особливостей проїзду територією маршруту, що 
обслуговується; 
   - можливому усуненні технічних несправностей транспортного 
засобу і транспортуванні ушкодженого транспортного засобу.  
 
 
 
 

 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ.   
    2. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я)  та звання співробітників, номери 
їх нагрудних знаків.  
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
бездіяльність співробітників ДПС ДАІ. 
Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про протиправну бездіяльність 
співробітників ДПС ДАІ відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
     4. Повідомити про факт протиправної 
бездіяльності за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
     5. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС (ГУМВС) надіслати 
скаргу з приводу протиправної 
бездіяльності інспекторів ДПС.  
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 

14.    Водій автомобіля з метою уникнення ДТП, 
оминаючи перешкоду, змушений був в 
забороненому місці виїхати на смугу 
зустрічного руху. Співробітник ДПС ДАІ 

   Порушено: 
     - статтю 17 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої особа, яка діяла в стані 
крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ.   
     2. У складеному працівниками ДПС за 



 255 

склав адміністративний протокол за це 
правопорушення та виніс постанову про 
притягнення водія до адміністративної 
відповідальності. 

неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності. 
    - статтю 18 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої не є адміністративним 
правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або 
іншими законами, що встановлюють відповідальність за 
адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої 
необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує 
державному або громадському порядку, власності, правам і 
свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця 
небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими 
засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена 
шкода. 
     - статтю 247 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої провадження в справі про 
адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а 
розпочате підлягає закриттю у разі вчинення дії особою в стані 
крайньої необхідності  або необхідної оборони; 
     - пункт 2.10.4. Інструкції з оформлення працівниками 
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні 
порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
затвердженої наказом МВС від 26.02.2009 № 77 (далі - 
Інструкції, затвердженої наказом МВС від 26.02.2009 № 77), 
відповідно до якого провадження в справі про адміністративне 
правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає 
закриттю у разі вчинення дії особою в стані крайньої 
необхідності або необхідної оборони. 
 
 

порушення ПДР адміністративному 
протоколі зазначити: 
- «порушення правил дорожнього руху 
скоєне в стані крайньої необхідності»; 
- «вимагаю розгляд справи здійснити в 
присутності адвоката». 
    3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправне 
притягнення до адміністративної 
відповідальності. Одночасно вимагати від 
чергового по Департаменту ДАІ МВС 
України повідомити про інцидент 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт протиправного 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного притягнення до 
відповідальності  
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправним притягнення до 
адміністративної відповідальності, 
вимагати закриття адміністративного 
провадження,  відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  
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15.     Водієм автомобіля допущене порушення 

правил дорожнього руху, яке спричинило 
створення аварійної обстановки. 
Співробітником ДПС ДАІ оформлений 
протокол про адміністративне 
правопорушення, передбачене частиною 4 
статті 122 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
(перевищення водіями транспортних засобів 
встановлених обмежень швидкості руху, 
проїзд на заборонний сигнал регулювання 
дорожнього руху та порушення інших правил 
дорожнього руху, що спричинили створення 
аварійної обстановки). В матеріалах 
адміністративного провадження відсутні 
пояснення свідків та посилання на такі 
пояснення. 
 

   Порушено: 
    - пункт 4.2. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
26.02.2009 №77, відповідно до якого у разі оформлення 
протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого 
частиною четвертою статті 122, частиною третьою статті 123, 
частинами першою - четвертою  статті  
130 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
наявність свідків є обов'язковою. 
 

    1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ, зафіксувати відсутність свідків 
скоєного правопорушення.   
     2. Звернутися до суду з клопотанням 
про закриття адміністративного 
провадження у зв’язку з відсутністю 
належних доказів та недоведеністю складу 
правопорушення.  

16.      Співробітник ДПС ДАІ склав протокол про 
адміністративне правопорушення, копію 
протоколу не вручив порушникові. 

    Порушено: 
   - частину 2 статті 254 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої протокол про 
адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 
складається у двох екземплярах, один з яких під розписку 
вручається особі, яка притягається до адміністративної 
відповідальності. 
    - пункт 4.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
26.02.2009 №77, відповідно до якого у разі виявлення  
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
працівник Державтоінспекції МВС, відповідно до   статті 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, складає 
протокол про адміністративне правопорушення, копія якого під 
підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної  
відповідальності. 
 
 

  1. Витребувати у співробітника ДПС ДАІ 
копію протоколу. 
    2. У разі відмови зателефонувати на 
телефон довіри Департаменту ДАІ МВС 
України 044 272-46-59 і повідомити про 
порушення порядку складання 
адміністративного протоколу.. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити інцидент 
відповідальну особу від керівництва ДАІ 
УМВС (ГУМВС) і керівника підрозділу 
ДПС та викликати їх особисто на місце 
події. 
    4. Повідомити про факт відмови вручити 
протокол за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
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приводу протиправної відмови вручити 
протокол . 
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправною відмову вручити 
порушнику копію протоколу та  
відшкодування моральної шкоди.  

17.     Співробітник ДПС ДАІ виніс постанову по 
справі про адміністративне правопорушення, 
постанову не оголосив та не вручив 
порушникові копію постанови. 

   Порушено: 
    - статтю 285 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та пункт 4.1. Інструкції, затвердженої 
наказом МВС від 26.02.2009 №77, відповідно до яких постанова 
оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 
Копія постанови протягом трьох днів вручається або 
висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови 
вручається під розписку В разі, якщо копія постанови 
висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. У 
випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу (коли 
протокол про адміністративне правопорушення не складається), 
копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про 
адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її 
винесено, на місці вчинення правопорушення. 
 

    1. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ оголосити постанову та витребувати її 
копію. 
     2. У разі відмови, зателефонувати на 
телефон довіри Департаменту ДАІ МВС 
України 044 272-46-59 і повідомити про 
протиправне не оголошення постанови та 
відмову вручити її копію. Одночасно 
вимагати від чергового по Департаменту 
ДАІ МВС України повідомити про 
протиправні дії відповідальну особу від 
керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
   4. Повідомити про факт протиправного 
не оголошення постанови та відмову 
вручити її копію за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного не оголошення 
постанови та відмови вручити її копію 
порушнику. 
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
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   7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 
   8. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправним не 
оголошення постанови та відмову вручити 
порушнику її копію, вимагати закриття 
адміністративного провадження, 
відшкодування моральної шкоди.  

18.     Співробітник ДПС ДАІ при складанні 
протоколу про адміністративне 
правопорушення не роз’яснив особі, яка 
притягається до адміністративної 
відповідальності, її права і обов’язки, 
передбачені статтею 268 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 
 

    Порушено: 
- частину 4 статті 256 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої при складенні протоколу 
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 268 
цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. 
    - пункт 4.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
26.02.2009 № 77, відповідно до якого у разі виявлення 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
працівник Державтоінспекції МВС, відповідно до статті 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, складає 
протокол про адміністративне правопорушення і роз'яснює 
порушникові його права і обов'язки відповідно до  статті  63 
Конституції України та статті 268 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 
 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ.   
   2. В складеному співробітником ДПС 
адміністративному протоколі зазначити: 
- «стаття 268 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення мені не 
роз’яснена»; 
- «вимагаю розгляд справи здійснити в 
присутності адвоката». 
     Зазначені записи в протоколі будуть 
вагомим аргументом для закриття 
адміністративного провадження по справі. 
   3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про не роз’яснення 
правопорушнику його прав і обов’язків, 
передбачених статтею 268 КУпАП.     
   Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
     4. Повідомити про факт не роз’яснення 
правопорушнику його прав і обов’язків, 
передбачених статтею 268 КУпАП за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
громадської приймальні), номери яких 
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розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС 
(ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу не роз’яснення правопорушнику 
його прав і обов’язків, передбачених 
статтею 268 КУпАП. 
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
     8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправним не роз’яснення 
правопорушнику його прав і обов’язків, 
передбачених статтею 268 КУпАП, 
вимагати закриття адміністративного 
провадження у зв’язку з порушенням 
вимог частини 4 статті 256 КУпАП,  
відшкодування моральної і матеріальної 
(за наявності) шкоди.  
 

19.    Водій, стосовно якого співробітник ДПС ДАІ 
на місці вчинення правопорушення виносить 
постанову про накладення адміністративного 
стягнення, виявив бажання, щоб розгляд 
справи відбувся за участі адвоката. 
Співробітник ДПС ДАІ на це бажання не 
відреагував, виніс постанову на місці вчинення 
правопорушення. 
  
 
 
 

    Порушено: 
    - частину 1 статі 59 Конституції України, відповідно до якої 
кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно.  Кожен є вільним у 
виборі захисника своїх прав. 
    - частину 4 статті 256 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої особа, яка притягається до 
адміністративної відповідальності має право: 
- знайомитися  з  матеріалами справи; 
- давати пояснення; 
-  подавати докази; 
- заявляти клопотання;  
- при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має 
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи; 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітниками 
ДПС ДАІ.   
   2. В протоколі зазначити: 
- «позбавлений права на правову допомогу, 
передбаченого частиною 1 статті 268 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення»;  
- «вимагаю розгляд справи здійснити в 
присутності адвоката». 
    Зазначені записи в протоколі будуть 
вагомим аргументом для закриття 
адміністративного провадження по справі. 
     3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про позбавлення водія 
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- виступати рідною мовою і користуватися послугами 
перекладача, якщо не володіє  мовою,  якою ведеться 
провадження;  
- оскаржити постанову по справі.   
    Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 
присутності особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути 
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її 
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не 
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 
   - пункт 2.9. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 
26.02.2009 № 77, відповідно до якого особа, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, має право: 
- знайомитися з матеріалами справи; 
- давати пояснення; 
- подавати докази; 
- заявляти клопотання; 
- під час розгляду справи користуватися юридичною 
допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за 
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 
дорученням юридичної особи;  
- виступати рідною мовою і користуватися послугами 
перекладача, якщо не володіє мовою, якою здійснюється 
провадження; 
- оскаржувати постанову в справі. 
       Законні представники мають право: 
- знайомитися з матеріалами справи; 
- заявляти клопотання; 
- від імені особи, інтереси якої вони представляють, подавати 
скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає 
справу. 
       Адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має 
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи, мають право: 
- знайомитися з матеріалами справи;  
- заявляти клопотання; 
- за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати 
скарги на рішення органу (посадової особи), який  
розглядає справу, а також мають інші права, передбачені 
законами України.  

права на отримання правової допомоги.  
     Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
    4. Повідомити про факт позбавлення 
водія права на отримання правової 
допомоги за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу позбавлення водія права на 
отримання правової допомоги. 
    6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
   7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 
   8. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправним 
позбавлення водія права на отримання 
правової допомоги у відповідності із  
статтею 268 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, вимагати 
закриття адміністративного провадження  
по справі, відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  
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20.     Співробітник ДПС ДАІ зупинив приватний 
автомобіль і з метою перевірки на наявність 
заборонених до обігу предметів та здійснив 
огляд салону автомобіля. При цьому перевірив 
вміст багажника передньої панелі, ніші під 
сидіннями тощо.  
 
 
 
  

    Порушено: 
    - статтю 30 Конституції України відповідно до якої не 
допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 
особи, проведення у них огляду чи обшуку інакше, як за 
вмотивованим рішенням суду. Відповідно до абзацу 3 пункту 11 
Постанови ВСУ від 28.03.2008  N 2 «Про деякі питання 
застосування судами України законодавства при дачі 
дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних 
прав і свобод людини громадянина під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового 
слідства», автомобіль слід розуміти як "інше володіння" особи; 
   В даному випадку дії співробітника ДПС ДАІ утворюють 
формальні ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 162 
Кримінального кодексу України, відповідно до якої незаконне 
проникнення службовою особою до іншого володіння особи, 
проведення в ньому огляду чи обшуку караються позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти років.   
 
 
 
  

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
     2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про протиправне 
проникнення до іншого володіння особи та 
проведення в ньому несанкціонованого 
огляду 
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправне 
проникнення та огляд іншого володіння 
особи.  
    Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    5.  Повідомити про факт протиправного 
проникнення та огляду іншого володіння 
особи за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного проникнення та 
огляду іншого володіння особи. 
   7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    8. Повідомити про цей факт 
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правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
9. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправними дій 
співробітника ДПС ДАІ та вимагати 
відшкодування моральної і матеріальної 
(при наявності) шкоди.  

21.    Співробітник ДПС ДАІ, зупинивши 
транспортний засіб, змусив  водія проїхати з 
ним до закладу охорони здоров’я з метою 
проходження огляду на стан алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння, не 
провівши попередньо огляд на місці зупинки з 
використанням спеціальних технічних засобів 
у присутності двох свідків. 
  
 
 
 
 

   Порушено: 
     - частини 2 та 3 статті 266 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відповідно до яких огляд 
водія на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 
щодо перебування під впливом лікарських препаратів, які 
знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться на місці 
зупинки транспортного засобу працівником міліції у 
присутності двох свідків з використанням спеціальних 
технічних засобів. Лише у разі незгоди водія на проведення 
огляду працівником міліції з використанням спеціальних 
технічних засобів або в разі незгоди з його результатами, огляд 
проводиться в закладах охорони здоров'я.  
    Відповідно до частини 5 статті 266 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення огляд особи на  стан 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо 
перебування під впливом лікарських препаратів,  
що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з 
порушенням вимог статті, вважається недійсним.  
  - пункти 3, 4, 5, 6 Порядку направлення водіїв транспортних 
засобів для проведення огляду з метою виявлення стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 
перебування під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого 
огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.12.2008  N 1103 (далі - Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008  N 
1103), відповідно до яких: 
- огляд проводиться уповноваженою особою Державтоінспекції 
на місці зупинки транспортного засобу з використанням 
спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ і 
Держспоживстандартом;  
- огляд  на місці зупинки транспортного засобу проводиться у 
присутності двох свідків; 

  1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   3. В протоколі зазначити: «Від 
проведення огляду не відмовляюсь, 
вимагаю провести його відповідно до 
законодавства на місці зупинки 
транспортного засобу працівником міліції 
у присутності двох свідків з 
використанням спеціальних технічних 
засобів». 
   4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС.    
    Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    5. Повідомити про неправомірні дії 
працівника ДПС за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
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- результати огляду, проведеного уповноваженою особою 
Державтоінспекції, зазначаються у протоколі про адміністративне 
правопорушення; 
- підтвердження стану сп'яніння в результаті огляду та згода водія 
транспортного засобу з результатами такого огляду є  
підставою для його притягнення згідно із законом до 
відповідальності; 
- водій транспортного засобу, що відмовився від проведення  
огляду на місці зупинки транспортного засобу або висловив 
незгоду з його результатами, направляється уповноваженою 
особою Державтоінспекції для проведення огляду до відповідного 
закладу охорони здоров'я. 
  
 
 

    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного доставляння до 
закладу охорони здоров’я.  
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
8. Звернутися до суду з клопотанням про 
закриття адміністративного провадження у 
зв’язку з порушенням вимог статті 266 
КУпАП та адміністративним позовом про 
визнання протиправними дій співробітника 
ДПС ДАІ, вимагати відшкодування 
моральної і матеріальної (при наявності) 
шкоди.  

22.     Співробітник ДПС ДАІ о 14 годині, 
зупинивши транспортний засіб, виявив у водія 
ознаки алкогольного, наркотичного  чи іншого 
сп'яніння. Спочатку огляд на стан 
алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння було проведено співробітником ДПС 
ДАІ на місці зупинки у присутності двох 
свідків з використанням спеціальних 
технічних засобів, але водій не погодився з 
його результатами. З моменту зупинки 
транспортного засобу пройшло 3 години, 
співробітник ДПС ДАІ має намір доставити 
водія для проходження огляду в  заклад 
охорони здоров’я.  
 

    Порушено: 
   - частину 4 статті 266 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої огляд осіб на стан 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо 
перебування під впливом лікарських  препаратів, які знижують їх 
увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони 
здоров'я не пізніше двох  годин з моменту встановлення підстав  
для його здійснення.   
    Відповідно до частини 5 статті 266 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення огляд особи на  стан 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо 
перебування під впливом лікарських препаратів,  
що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з 
порушенням вимог статті, вважається недійсним. 
   - пункт 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.12.2008  N 1103, відповідно до якого 
уповноважена особа Державтоінспекції забезпечує проведення 
огляду водія транспортного засобу в закладі охорони здоров'я не 
пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення 
відповідних підстав. 
  
 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
    2. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я)  та звання співробітника, номер 
його нагрудного знака.  
   3. В протоколі зазначити: «З 
результатами проведеного огляду не 
погоджуюсь. Проведенням огляду в 
закладі охорони здоров’я  будуть порушені 
вимоги частини 4 статті 266 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення».  
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
працівника ДПС. 
    Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
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особисто на місце події. 
    5. Повідомити про неправомірні дії за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу, 
відділу СВБ ГУБОЗ, громадської 
приймальні), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
   6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного доставляння водія 
до закладу охорони здоров’я.  
    7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    9. Звернутися до суду з клопотанням про 
закриття адміністративного провадження у 
зв’язку з порушенням вимог частини 4 
статті 266 КУпАП та адміністративним 
позовом про визнання протиправними дій 
співробітника ДПС ДАІ, вимагати 
відшкодування моральної і матеріальної 
(при наявності) шкоди.  
 

23.    Співробітник ДПС ДАІ зупинив 
транспортний засіб, виявив у водія ознаки 
алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння. З метою проходження огляду на 
стан алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння примусив водія керувати 
транспортним засобом до закладу охорони 
здоров’я.  

    Порушено: 
 - частину 4 статті 266 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої особи, які керують 
транспортними засобами і щодо яких є підстави вважати, що вони 
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 
увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від 
керування цими транспортними  засобами. 
  
 
 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС. 
    Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
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повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
   4. Повідомити про неправомірні дії за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС.  
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
   7. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 

24.    Співробітник ДПС ДАІ зупинив 
транспортний засіб, виявив у водія ознаки 
алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння, відсторонив водія від керування, 
транспортний засіб затримав шляхом 
доставляння на спеціальний майданчик чи 
стоянку. Під час затримання в транспортному 
засобі в якості пасажира знаходилася особа, 
яка має посвідчення водія відповідної категорії 
та може бути допущена до керування 
транспортним засобом. Відсторонений від 
керування водій виявив бажання 
уповноважити цю особу з метою надання їй 
можливості керування транспортним засобом, 
але співробітник ДПС ДАІ йому у цьому 
відмовив. 
 

    Порушено: 
    - частину 4 статті 266 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої у разі відсторонення особи 
від керування транспортним засобом, можливість керування цим 
транспортним  засобом надається уповноваженій нею особі, яка 
має посвідчення водія відповідної категорії та може бути 
допущена до керування транспортним засобом. 
 
 
  

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.   
     2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про порушення вимог 
частини 4 статті 266 КУпАП. 
   Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    4. Повідомити про протиправні дії 
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співробітника ДПС ДАІ за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» (УМВС, 
інспекції з особового складу), номери яких 
розміщені на інформаційному стенді у 
кожному міськрайвідділі та сайтах УМВС 
(ГУМВС). 
   5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС ДАІ.  
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    8. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  

25.     Водій транспортного засобу здійснив проїзд 
на заборонний сигнал регулювання 
дорожнього руху та не виконав вимогу про 
зупинку, чим скоїв правопорушення, 
передбачені статтями 122 та 122-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.  
    Співробітником ДПС ДАІ во дій 
притягнений до відповідальності за скоєні 
правопорушення, а транспортний засіб 
тимчасово затриманий шляхом доставляння 
його на спеціальний майданчик чи стоянку.   
 
 

    Порушено: 
- частину 1 статті 265-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої тимчасове затримання 
транспортного засобу шляхом блокування або доставляння його 
для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку можливе 
лише у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено 
порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, 
п'ятою і  
шостою статті 121, статтями 121-1, 126, частинами першою, 
другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 
цього Кодексу. 
    - абзац 2 пункту 2 Порядку тимчасового затримання та 
зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках 
і стоянках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.12.2008  N 1102 (далі - Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008  N 
1102), відповідно до якого уповноваженим особам 
Державтоінспекції забороняється брати участь у здійсненні 
блокування або евакуації транспортних засобів у випадках, не 
передбачених законом. 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.  
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
    3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про протиправне 
заволодіння транспортним засобом. 
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправне 
заволодінні транспортним засобом.  
   Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
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    У даному випадку дії співробітника ДПС ДАІ утворюють 
формальні ознаки злочину, передбаченого статтею 289 
Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння 
транспортним засобом).  
 

від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    5. Повідомити про протиправні дії за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС ДАІ.  
    7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
     9. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ, вимагати відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  

26.      Водій транспортного засобу здійснив одне з 
порушень, передбачених частинами першою, 
другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121, 
статтями 121-1, 126, частинами першою, 
другою, третьою і четвертою статті 130, 
статтями 132-1, 206-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Разом з тим, 
розміщення транспортного засобу в місці 
зупинки суттєво не перешкоджало 
дорожньому руху.  
    Співробітником ДПС ДАІ притягнув водія 
до відповідальності за скоєне 
правопорушення, а транспортний засіб 
тимчасово затримав шляхом доставляння його 
на спеціальний майданчик чи стоянку.   

     Порушено: 
    - частину 1 статті 265-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відповідно до якої тимчасове 
затримання транспортного засобу шляхом доставляння його для 
зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку можливе лише у 
разі, якщо розміщення затриманого транспортного засобу 
суттєво перешкоджає дорожньому руху. 
    - абзац 1 пункту 2 Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.12.2008  N 1102, відповідно 
до якого доставляння на спеціальний майданчик чи стоянку 
здійснюється, якщо транспортний засіб створює значні 
перешкоди дорожньому руху. 
 
 
 
 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.  
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
   3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про намір 
протиправного заволодіння транспортним 
засобом. 
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправне 
заволодінні транспортним засобом.  
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     Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
   5. Повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС ДАІ.  
   7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
   9. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправними дій 
співробітника ДПС ДАІ та відшкодування 
моральної і матеріальної шкоди.  

27.     Співробітником ДПС ДАІ у темну пору 
доби затриманий автомобіль, який мав 
несправності зовнішніх світлових приладів. 
Водій був притягнутий до відповідальності за 
порушення, передбачене частиною 1 статті 121 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, а автомобіль тимчасово 
затриманий шляхом доставляння на 
спеціальний майданчик чи стоянку. Водій 
звертався до співробітника ДПС ДАІ з 
проханням надати йому можливість усунути 
причину затримання на місці виявлення 
адміністративного правопорушення, але йому 
було у цьому відмовлено. 

     Порушено: 
   - абзац 1 пункту 2 Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.12.2008  N 1102, відповідно 
до якого тимчасове затримання транспортного засобу 
здійснюється, якщо неможливо усунути причину  
затримання на місці виявлення адміністративного 
правопорушення.  
 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.  
    2. Потребувати у співробітника ДПС 
ДАІ пред’явити його службове 
посвідчення та зафіксувати установчі дані 
(прізвище та ім’я)  та звання співробітника, 
номер його нагрудного знака.  
    3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про протиправне 
заволодіння транспортним засобом. 
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
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46-59 і повідомити про протиправне 
заволодінні транспортним засобом. 
     Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
   5. Повідомити про протиправні дії за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС ДАІ.  
    7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
   8. Повідомити про цей факт правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та інтернет – 
видання. 
    9. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  

28.       Співробітником ДПС ДАІ затриманий 
автомобіль під керуванням особи, яка не мала 
при собі посвідчення водія відповідної 
категорії, чим скоїла правопорушення, 
передбачене частиною 1 статті 126 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.  
  У подальшому встановлено, що автомобіль 
належить саме цій особі, але всупереч її 
проханню надати можливість повідомити про 
тимчасове затримання автомобіля та своє 
місцезнаходження іншу особу за власним 

  Порушено:  
   - частину 1 статті 265-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відповідно до якої після 
тимчасового затримання транспортного засобу працівник 
Державної автомобільної інспекції зобов'язаний надати особі 
можливість повідомити про тимчасове затримання 
транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за 
власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до 
місця постійної дислокації.. 

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.  
    2. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я)  та звання співробітника ДПС ДАІ, 
номер його нагрудного знака.  
    3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про протиправне 
заволодіння транспортним засобом. 
   4. Зателефонувати на телефон довіри 
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вибором і вжити заходів щодо повернення 
автомобіля до місця постійної дислокації, 
автомобіль був примусово допроваджений на 
спеціальний майданчик чи стоянку. 
 

Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправне 
заволодінні транспортним засобом.  
     Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    5. Повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складуі), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС (ГУМВС). 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС ДАІ.  
    7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
     9. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  

29.     Співробітник ДПС ДАІ сів за кермо 
тимчасово затриманого автомобіля і 
самостійно доставив його на спеціальний 
майданчик чи стоянку.  

   Порушено: 
   - частину 1 статті 265-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відповідно до якої тимчасове 
затримання транспортного засобу шляхом доставляння його для 
зберігання на спеціальний майданчик чи  стоянку здійснюється за 
допомогою спеціального автомобіля - евакуатора.   
    - пункти 3, 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.12.2008  N 1102, відповідно до яких: 
- доставляння транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 
стоянку здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів - 

     1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.  
    2. Зафіксувати установчі дані (прізвище 
та ім’я)  та звання співробітника ДПС ДАІ, 
номер його нагрудного знака 
   3. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про протиправне 
проникнення до іншого володіння особи та 
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евакуаторів (далі - евакуатор), у тому числі тих, що належать 
підприємствам, установам та організаціям, які провадять 
діяльність, пов'язану з транспортуванням транспортних засобів, і 
з якими Державтоінспекцією укладені в установленому порядку 
договори;  
- для доставляння транспортного засобу на спеціальний 
майданчик чи стоянку уповноважена особа Державтоінспекції 
викликає евакуатор через чергового по підрозділу 
Державтоінспекції; 
- після прибуття евакуатора, уповноважена особа 
Державтоінспекції робить у присутності двох свідків і 
представника підприємства,  установи або організації, яким 
належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення про тимчасове затримання транспортного засобу 
із зазначенням: 
      1) дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового 
затримання та доставляння транспортного засобу на спеціальний 
майданчик чи стоянку;  
     2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, 
яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставляння 
транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку; 
      3) типу, марки, державного реєстраційного номери, переліку 
візуальних недоліків та пошкоджень транспортного  засобу, що 
тимчасово затримується і доставляється на спеціальний 
майданчик чи стоянку;  
     4) найменування, місцезнаходження та номери телефону 
підприємства, установи або організації, які доставляють  
транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, 
державного реєстраційного номери евакуатора;  
     5) адреси місця зберігання транспортного засобу;  
     6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує 
роботи з доставляння транспортного засобу на спеціальний 
майданчик чи стоянку.  
- протокол підписують особа, яка прийняла рішення про 
тимчасове затримання транспортного засобу, особа, що виконує 
роботи з доставляння такого засобу на спеціальний майданчик чи 
стоянку, два свідки, а також водій і страховий комісар в разі їх 
присутності.  
     У разі проникнення співробітника ДПС ДАІ в салон тимчасово 
затриманого автомобіля з метою  керування ним при 

заволодіння транспортним засобом.  
    4. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправні дії 
співробітника ДПС ДАІ.  
      Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про скоєне співробітником 
ДПС ДАІ порушення відповідальну особу 
від керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    5. Повідомити про протиправні дії за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправних дій співробітника 
ДПС ДАІ.  
    7. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    8. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    0. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправними дій співробітника ДПС 
ДАІ та відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди.  
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примусовому доставлянні на спеціальний майданчик чи стоянку 
його дії утворюють формальні ознаки злочину, передбаченого 
частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України, 
відповідно до якої незаконне проникнення службовою особою до 
іншого володіння особи караються позбавленням волі на строк 
від двох до п’яти років.   

30.     Водій скоїв правопорушення, передбачене 
статтею 130 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (керування 
транспортними засобами у стані сп’яніння), у 
зв’язку з чим автомобіль, яким він керував, був 
тимчасово затриманий шляхом доставляння 
його на спеціальний майданчик чи стоянку. 
Після закінчення триденного строку 
тимчасового затримання, водій звернувся за 
отриманням свого автомобіля, але йому було 
відмовлено з посиланням на те, що матеріали 
адміністративного провадження судом не 
розглянуті, рішення по них не прийняте.  
 
  

    Порушено: 
    - частини 3, 4 статті 265-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відповідно до яких 
транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до 
вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не 
більше трьох днів з моменту такого затримання. Після 
закінчення триденного строку тимчасового затримання 
транспортного засобу особа має  право звернутися за отриманням 
тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення 
особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії 
вирішення справи про адміністративне правопорушення. 
  
 
   

   1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з співробітником 
ДПС ДАІ.  
     2. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про протиправну 
відмову в отриманні водієм власного 
автомобіля. 
      Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про інцидент відповідальну 
особу від керівництва ДАІ УМВС 
(ГУМВС) і керівника підрозділу ДПС та 
викликати їх особисто на місце події. 
     3. Повідомити про протиправну відмову 
за телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
     4. У письмовій формі на ім’я 
начальника УМВС (ГУМВС) надіслати 
скаргу з приводу протиправної відмови 
повернути водію транспортний засіб. 
    5. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
     6. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
    7. Звернутися до суду з 
адміністративним позовом про визнання 
протиправною відмову ДАІ повернути 
транспортний засіб, вимагати 
відшкодування моральної і матеріальної 
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шкоди.  
31.     Власник тимчасово затриманого автомобіля 

звернувся за його поверненням, але йому було 
повідомлено, що отримати свій автомобіль він 
зможе лише за умови оплати ним послуг, 
пов'язаних з  
транспортуванням (200 гривень) та  
зберіганням автомобіля на спеціальному 
майданчику з розрахунку 150 грн. за кожну 
добу. Власник тимчасово затриманого 
автомобіля такі послуги не замовляв.  

     Порушено: 
    - частину 1 статті 265-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, відповідно до якої за 
подання звернення та повернення особі тимчасово затриманого 
транспортного засобу не може стягуватися плата.  
     - пункт 2 Порядку справляння плати за надання послуг 
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 
затверджений наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки від 
05.10.2007 № 369/1105/336, відповідно до якого платні послуги 
можуть надаватися органами та підрозділами МВС України у 
межах своєї компетенції та виключно за письмовою заявою 
юридичних або фізичних осіб (далі - замовники) із зазначенням 
прізвища, ім'я, по батькові, місця знаходження (місця 
проживання) та виду платної послуги. Послуги, указані в пунктах 
8 (Зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і 
стоянках Державтоінспекції), 43 (Доставка, зокрема з 
використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих 
або технічно несправних транспортних засобів до місця 
зберігання) Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
04.06.2007 № 795 надаються без письмових заяв, але виключно 
за згодою замовника. 
    - пункти 8, 43 Розмірів плати за надання послуг органами 
та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затверджені 
наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки від 05.10.2007 № 
369/1105/336, відповідно до яких вартість послуг за зберігання 
одного транспортного засобу на спеціальних майданчиках і 
стоянках Державтоінспекції за першу добу  складає 18,0 грн., а за 
кожну наступну добу - 10,0 грн. Доставка, зокрема з 
використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих 
або технічно несправних транспортних засобів до місця 
зберігання  коштує 10 грн. за 1 км.  
  
 
 
 
 

    1. По можливості здійснити аудіо, відео 
фіксацію спілкування з приводу стягнення 
плати за незамовлені послуги. 
    2. Зателефонувати за номером «102» і 
повідомити оперативного чергового 
міськрайоргану міліції про наміри 
протиправного стягнення коштів. 
     3. Зателефонувати на телефон довіри 
Департаменту ДАІ МВС України 044 272-
46-59 і повідомити про наміри 
протиправного стягнення коштів.  
     Одночасно вимагати від чергового по 
Департаменту ДАІ МВС України 
повідомити про наміри протиправного 
стягнення коштів відповідальну особу від 
керівництва ДАІ УМВС (ГУМВС) і 
керівника підрозділу ДПС та викликати їх 
особисто на місце події. 
    4. Повідомити про наміри 
протиправного стягнення коштів за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та сайтах 
УМВС (ГУМВС). 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС (ГУМВС) надіслати скаргу з 
приводу протиправного стягнення коштів.  
   6. Звернутися з відповідною скаргою до 
органів прокуратури. 
    7. Повідомити про цей факт 
правозахисні громадські організації, ЗМІ 
та інтернет – видання. 
   8. Звернутися до суду з адміністративним 
позовом про визнання протиправними дій 
ДАІ щодо стягнення коштів, вимагати 
відшкодування моральної і матеріальної 
шкоди.  
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                                                                                   А Л Г О Р И Т М 
проведення моніторингу дотримання прав людини співробітниками оперативних підрозділів органів внутрішніх  
                                                                                справ України 
 
 

№ Напрямок 
моніторингу 

 
Критерії, що підлягають оцінюванню 

Нормативно-правове 
обґрунтування 

Методи  
отримання 
інформації 

1.    Загальні поняття про 
оперативний підрозділ і 
дотримання вимог 
законодавства при  
здійсненні оперативно-
розшукової діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Під поняттям “оперативний підрозділ міліції» необхідно розуміти підрозділ 
ОВС, працівники якого наділені правом здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність у відповідності із Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність». 
      В органах внутрішніх справ України основними оперативними підрозділами 
є: 
  - підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю; 
  - підрозділи карного розшуку; 
   - підрозділи по боротьбі з економічними злочинами; 
   - підрозділи кримінальної міліції у справах дітей; 
  - підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків; 
  - підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми; 
  - підрозділи фінансової та економічної безпеки: 
  - підрозділи оперативно-технічних заходів 
  - підрозділи транспортної міліції 
 
     Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних 
пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються 
із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. 
     Завданням оперативно-розшукової діяльності міліції є пошук і фіксація 
даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, отримання інформації в 
інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. 
 
    Оперативно-розшукова  діяльність  ґрунтується  на   принципах  
законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з  органами  
управління і населенням.  
 
 
 
     Під   час   здійснення  оперативно-розшукової  діяльності  не  
допускається  порушення  прав  і  свобод людини та юридичних осіб.  
Окремі  обмеження  цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий  
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характер  і  можуть  застосовуватись  лише  за  рішенням суду щодо особи,  в 
діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину. 
     У   кожно му   випадку   наявно сті   підстав   для  пр о ведення  
оперативно-розшукової  діяльності  заводиться оперативно-розшукова  
справа. 
      При  застосуванні  оперативно-розшукових  заходів  працівники  
оперативних підрозділів зобов'язані враховувати  їх  відповідність  
ступеня  суспільної  небезпеки  злочинних  посягань  та    загрозі  
інтересам суспільства і держави. 
      У  випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб  
в  процесі  здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у  
разі,   якщо   причетність  до  правопорушення  особи,  щодо  якої  
здійснювались   оперативно-розшукові   заходи,  не  підтвердилась, 
оперативний підрозділ зобов'язаний невідкладно поновити порушені права і 
відшкодувати  заподіяні  матеріальні  та моральні збитки в повному обсязі.  
     Громадяни України та інші особи мають право  у  встановленому     законом 
порядку одержати від органів, на які покладено  здійснення оперативно-
розшукової діяльності,  письмове  пояснення  з приводу  обмеження їх прав і 
свобод та оскаржити ці дії. 
 
   Не несе відповідальності працівник  оперативного  підрозділу, який заподіяв 
шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під  
час здійснення  оперативно-розшукової  діяльності,  перебуваючи  у  
стані необхідної оборони, крайньої необхідності  або  професійного  
ризику,  а так само  у зв'язку із затр иманням о со би,  в діях   яко ї  є  
ознаки злочину.  
 
   Нагляд за  до держанням    зако нів    під   час   пр о ведення о пер ативно-
розшукової  діяльності здійснюється  органами прокуратури, які мають 
повноваження перевіряти   скарги  на  порушення  законів співробітниками 
оперативних підрозділів та  ознайомлюватись   у з оперативно-розшуковими 
матеріалами.  
     Прокурор має право опротестувати постанову  суду  про надання дозволу на  
проведення оперативно-розшукових заходів.  Принесення  
протесту зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів,  дозвіл на які 
дано судом. 
     Прокуратура зобов’язана вживати заходів по усуненню порушень законності  
під  час проведення  міліцією оперативно-розшукової  діяльності  і щодо 
притягнення винних до встановленої законом відповідальності. 

діяльність» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 12 Закону 
України «Про 
оперативно-розшукову 
діяльність» 
 
 
 
Стаття 14 Закону 
України «Про 
оперативно-розшукову 
діяльність» 
 

2.    Дотримання вимог    Співробітники оперативних підрозділів наділені повноваженнями   збирати Стаття 8 Закону  



 277 

законодавства при 
отриманні інформації 

інформацію про діяльність осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, щодо 
яких проводиться перевірка. При цьому оперативні працівники мають право 
знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби 
отримання інформації, а також контролювати, шляхом відбору за певними 
ознаками, телеграфно-поштові відправлення та здійснювати візуальне 
спостереження у громадських місцях за допомогою технічних засобів. 
 
      Візуальне  спо стер еження    мо же    про во дитися    з    мето ю  
встановлення даних про особу та про її  зв'язки  у  разі,  коли  є факти,  які  
підтверджують,  що  нею  готується або вчинено тяжкий злочин, для 
отримання відомостей,  які вказують на  ознаки  такого злочину,  а  також  для  
забезпечення  безпеки  працівників суду і правоохоронних органів та осіб,  які 
беруть участь у кримінальному судочинстві,  членів  їх  сімей  та  близьких  
родичів  цих  осіб.  
   
  Співробітники оперативних підрозділів мають також право негласно 
проникати  в приміщення, транспортні засоби та земельні ділянки для 
негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину, документів чи 
інших предметів, які можуть бути доказами підготовки або вчинення такого 
злочину. 
      Негласне  проникнення  до житла чи до іншого володіння особи,  
зняття інформації з  каналів  зв'язку,  контроль  за  листуванням,  
телефонними   розмовами,  телеграфною  та  іншою кореспонденцією, 
застосування  інших   технічних   засобів   одержання   інформації проводяться  
за  рішенням  суду,  прийнятим  за поданням керівника  
відповідного оперативного  підрозділу  або  його  заступника. Про отримання 
такого дозволу протягом доби повідомляється прокурор. 
   Співробітники оперативних підрозділів мають право відвідувати житлові та 
інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування 
обставин вчинення злочину, опитувати громадян за їх згодою та 
використовувати їх добровільну допомогу. 
  
   Застосування  цих заходів повинно проводитися  виключно  з  метою  
запобігти  злочинові  чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної  
справи,  якщо іншим  способом  одержати  інформацію  неможливо.  За 
результатами здійснення зазначених  оперативно-розшукових  заходів  
складається протокол  з відповідними додатками,  який підлягає використанню 
як джерело  доказів  у  кримінальному  судочинстві. 
 
    Оперативно-розшукові    заходи,    пов'язані   з   тимчасовим  
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- моніторинг 
матеріалів, 
опублікованих  ЗМІ; 
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обмеженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або 
особливо тяжким злочинам, для їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які 
ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти зникли,  
захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних  
органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. У разі 
оперативної необхідності невідкладного здійснення цих  заходів  оперативно-
розшукові підрозділи зобов'язані протягом 24 годин повідомити суд або 
прокурора про застосування та підставидля  їх  проведення. 
    Одержані     внаслідок    оперативно-розшукової    діяльності відомості, що 
стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо  вони  не містять 
інформації про вчинення заборонених законом  
дій,  зберіганню  не підлягають і повинні бути знищені. 
      Відомості,  що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, не 
підлягають передачі або розголошенню. За передачу і розголошення  цих 
відомостей, працівники оперативних  підр о зділів, а також  осо би,   яким  ці  
відомості  були  довірені  при здійсненні оперативно-розшукової  діяльності  чи  
стали  відомі по службі або  
роботі,    притягаються до відповідальності  ( крім   випадків розголошення   
інформації  про незаконні  дії,  що  порушують  права людини). 
    Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні  
засоби, психотропні, хімічні та  інші  речовини,  які  пригнічують  
волю  або  завдають  шкоди  здоров'ю  людей    та навколишньому  
середовищу.  

3.  Дотримання вимог 
законодавства  при 
здійсненні перевірок 
підприємницької та 
іншої діяльності 

     Оперативні підрозділи мають право порушувати у встановленому законом 
порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також осіб, 
які займаються підприємницькою або іншими видами господарської діяльності 
індивідуально. 
 
    На співробітників оперативних служб поширюються положення Закону 
України «Про міліцію», а тому вони  вправі  приступити  до проведення  
перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності  направлення 
на    перевірку, у якому зазначаються  дата  його 
видачі,  назва підрозділу міліції,  мета, вид,  підстави, дата початку та дата 
закінчення перевірки, посади, звання   та   прізвища  посадових  осіб 
міліції,  які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку повинно бути 
оформлено відповідно до вимог діловодства і  є дійсним  за умови наявності 
підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції 
 
    

Стаття 8 Закону 
України «Про 
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   Співробітники оперативних служб мають право ознайомлюватись з 
документами та даними, які характеризують діяльність підприємств, установ і 
організацій, вивчати їх у присутності керівника та понятих. 
      За рахунок коштів міліції, виготовляти копії з таких документів, за 
вимогою керівника установи, організації чи підприємства – виключно на 
території цього підприємства чи організації. При цьому особам,  щодо  яких 
проводиться перевірка, залишається опис документів, з яких виготовлено 
копії. 
     З  дозволу   суду співробітники міліції мають право витребувати   документи  
та  дані,  що  характеризують  діяльність підприємств,  установ,  організацій,  а 
також спосіб життя окремих осіб,  підозрюваних у підготовці або вчиненні 
злочину,  джерело та розміри їх доходів,  із залишенням копій таких 
документів та опису вилучених   документів   осо бам,    у  яких  во ни  
витребувані,  та забезпеченням  їх збереження і повернення у встановленому 
порядку. 
      Вилучення  оригіналів первинних фінансово-господарських документів 
забороняється,         кр ім         випадків,   пер едбачених кр имінально-
процесуальним законом. 
       Працівники міліції мають право опечатувати каси,  склади та архіви 
 на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в 
протоколі 
      Використання  співробітниками оперативних підрозділів службових 
приміщень, транспортних засобів та іншого майні підприємств, установ, 
організацій допускається виключно за згодою адміністрації, а житла,   інших  
приміщень, транспортних засобів і майна,  які належать приватним особам – за 
згодою цих осіб. 
     Оперативні співробітники також мають право проводити контрольну або 
оперативну закупівлю чи постачання товарів, у тому числі заборонених для 
обігу, з метою виявлення і документування фактів протиправних діянь. 

Стаття 8 Закону 
України «Про 
оперативно-розшукову 
діяльність», пункт 24 
статті 11 Закону 
України «про міліцію» 
 
 
 

- інформація 
прокуратури, судів, 
адвокатури та 
органів, які 
контролюють 
діяльність ОВС. 

 

4.   Дотримання прав 
громадян при 
співробітництві з 
оперативними 
підрозділами 

      Працівники оперативних підрозділів мають право встановлювати 
конфіденційне співробітництво з громадянами, але виключно на засадах 
добровільності. 
        Для виконання завдань оперативні співробітники можуть використовувати 
допомогу таких громадян, виключно із збереженням в таємниці особистих 
даних щодо цієї особи. 
       
    За бажанням осіб, їх співробітництво з оперативним підрозділом може  бути  
о фо р млено     письмо во ю    уго до ю    з    гарантуванням конфіденційності 
співробітництва. Угоду про  сприяння  оперативним  підрозділам в оперативно-
розшуковій діяльності може бути  укладено  
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оперативно-розшукову 

 
- моніторинг 
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з  дієздатною  особою 
      Забороняється  залучати  до  виконання  оперативно-розшукових завдань 
медичних працівників, священнослужителів, адвокатів,  якщо особа,  щодо  
якої  вони  мають  здійснювати  оперативно-розшукові заходи, є їх пацієнтом чи 
клієнтом. 
 
  Особа,    яка    залучається    до    виконання       завдань  оперативно-
розшукової діяльності, перебуває під захистом держави. 
 
 
 
   
      Оперативні підрозділи мають право створювати з метою конспірації 
підприємства, організації, використовуючи документи, які зашифрують особу  
чи відомчу належність працівників, приміщень, транспортних засобів. 

діяльність» 
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- бесіди з 
співробітниками 
оперативних 
підрозділів; 
 
- інформація 
прокуратури, судів та 
органів, які 
контролюють 
діяльність ОВС. 

 

5.  Дотримання прав 
громадян при проведенні 
затримання 

   Співробітники оперативних служб мають право проводити операції по 
захопленню злочинців і припиненню злочинів. 
 
 
  
       При затриманні громадян, оперативні працівники зобов’язані 
дотримуватись вимог Кримінально-процесуального Кодексу України (далі -  
КПК України),  відповідно до якого запідозрена у скоєнні злочину особа може 
бути затримана за наявності однієї з наступних підстав:  
   - коли таку особу застали  при вчиненні злочину, або одразу після його 
вчинення; 
   - у разі, якщо очевидці, а також потерпіли, прямо вкажуть на цю особу, що 
саме вона вчинила злочин; 
    - коли на цій особі, його одязі, житлі будуть виявлені явні сліди злочину, 
речові докази, тощо. 
       При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у 
скоєнні злочину, її може бути затримано лише за намагання втекти або коли ця 
особа не має постійного місця проживання чи не встановлено особу 
підозрюваного.  
. 
      При затриманні особи, співробітники оперативних підрозділів зобов’язані 
забезпечити підозрюваному можливість реалізувати свої права, в тому числі : 
    - скласти протокол про затримання із зазначенням підстав, мотивів 
затримання, дня, години, місяця, року та місця затримання. Протокол 
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підписується особою, яка його склала і затриманим; 
     - прийняти пояснення у затриманої особи про обставини злочину, в якому її 
підозрюють; 
     - роз’яснити затриманому (під підпис у протоколі) його право мати 
побачення із захисником з моменту затримання; 
     - вручити затриманому копію протоколу з переліком його прав та обов’язків 
; 
    - негайно повідомити про затримання особи одного з її родичів. 
       
     Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати більше 
72 годин. Протягом 72 годин після затримання повинно бути прийняти одне з 
наступних рішень: 
          а) затриманий звільняється – якщо не підтвердилась підозра у вчиненні 
злочину, вичерпався встановлений строк затримання або затримання було 
проведене з порушенням законодавства; 
          б) затриманий звільняється з обранням відносно нього запобіжного 
заходу, не пов’язаного з триманням під вартою; 
          в)  затриманий доставляється  до судді з наданнямпро обрання йому міри 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 
       У разі оскарження  затримання  до  суду,  скарга  затриманого негайно  
надсилається міліцією до судового органу. Така скарга розглядається  суддею  
одночасно  з поданням міліції про  обрання запобіжного  заходу.  Якщо скарга 
надійшла після   обрання  запобіжного  заходу,  вона  розглядається  суддею  
протягом  трьох  діб  з часу надходження. Якщо подання не надійшло або  коли  
скарга  надійшла після закінчення 72-годинного строку після затримання, 
скарга на затримання розглядається суддею протягом п'яти діб з часу 
надходження. 
    Якщо у  72-годинний строк постанова судді про застосування до затриманої 
особи запобіжного заходу у  вигляді взяття  під  міліцією не отримана, 
затриманий звільняється з під варти. 
 
    Дії співробітників міліції можуть бути оскаржені прокуророві,  у разі 
надходження такої скарги, прокурор зобов’язаний розглянути її протягом 10 
днів і повідомити скаржника про прийняте рішення 
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прокуратури, судів, 
адвокатури та 
органів, які 
контролюють 
діяльність ОВС. 
 

  6.   Дотримання прав 
громадян при проведенні 
обшуку та огляду житла 

     Обшук проводиться в тих випадках,  коли у міліції є достатні  підстави 
вважати,  що у приміщенні знаходяться: 
    -  знаряддя злочину; 
    - розшукувані особи; 
    - трупи; 
    -   речі й цінності, здобуті злочинним шляхом;   

Стаття 177 КПК 
України 
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     - предмети і документи, які мають значення для встановлення  істини  у  
справі чи забезпечення цивільного позову. 
       Обшук житла   чи   іншого    во лодіння   о со би,    за  винятко м  
невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою 
судді. Постанова  судді  про проведення обшуку оскарженню не підлягає. 
      У невідкладних  випадках,  пов'язаних із врятуванням життя та  
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб,  які підозрюються у  
вчиненні злочину,  обшук житла чи іншого володіння особи може бути  
проведений без постанови судді.  При цьому в протоколі зазначаються  
причини,  що  обумовили  необхідність проведення  обшуку  без постанови 
судді. Протягом доби з моменту  проведення  цієї  дії  слідчий  направляє копію 
протоколу обшуку прокуророві. 
 
      Обшук, крім невідкладних випадків, повинен проводитись удень. 
 
 
 
  Обшук проводиться  в  присутності  двох  понятих  і особи,   яка  займає  
дане  приміщення,  а за її  відсутності - представника житлово-експлуатаційної 
організації або місцевої Ради народних депутатів. 
      Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути  
роз'яснено їх право бути  присутніми  при  всіх  діях  співробітників міліції під 
час обшуку  і робити  заяви з приводу цих дій.  Ці заяви підлягають занесенню 
до протоколу обшуку. 
 
   Перед обшуком слідчий   зобов’язаний пред'явити особам,  що займають 
приміщення, постанову судді про проведення обшуку та запропонувати  
видати зазначені в постанові предмети або документи чи вказати місце, де 
переховується злочинець.  Лише у разі  відмови  
виконати ці вимоги, слідчий  проводить  обшук   в примусовому  порядку.  
Якщо   о соби,    які   займають   приміщення, відсутні,    постанова    про   
проведення   обшуку пред'являється представникові житлово-експлуатаційної  
організації або   місцевої   Ради   народних  депутатів  і  обшук  або  виїмка 
проводиться в їх присутності. 
     Проводячи обшук,   слідчий   має  право  розкривати  замкнені приміщення, 
сейфи, сховища,  якщо власник відмовляється їх відкрити.  
При  цьому  слідчий  повинен  уникати  не  викликаних необхідністю 
пошкоджень дверей, замків та інших предметів. 
     Слідчий має   право   заборонити  особам,  які  перебувають  у приміщенні 
під час обшуку,  а також особам, які під час обшуку увійшли в це приміщення, 
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виходити з приміщення і зноситись один з одним або з іншими особами до  
закінчення  обшуку. 
     В необхідних випадках слідчий вправі  залучати  до  участі  в проведенні   
обшуку  відповідних спеціалістів. 
 
   Під час обшуку міліція повинна вживати зах одів  до  то го ,   що б  не  були 
розголошені  виявлені  при  цьому  обставини особистого  життя  обшукуваного 
та інших осіб,  які проживають або тимчасово перебувають у цьому 
приміщенні.  
 
    При обшуку можуть бути вилучені  лише : 
     - заборонені законом для обігу предмети  і документи; 
     - предмети і документи, які мають значення для справи; 
     - цінності і майно обвинуваченого або підозрюваного з метою  забезпечення  
цивільного позову або можливої конфіскації майна. 
     Всі документи і предмети,  які підлягають вилученню,  повинні бути  
пред'явлені понятим та іншим присутнім особам, перелічені в протоколі 
обшуку чи  в  доданому  до  нього  опису  із зазначенням їх назви,  кількості,  
міри,  ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені,  та індивідуальних ознак.   У 
необхідних випадках вилучені  предмети  і  документи  повинні бути на місці 
обшуку упаковані і опечатані. 
     При вилученні документів, за клопотанням власника, йому повинні бути 
видані їх  копії, які виготовляються    з використанням  копіювальної техніки,  
електронних засобів цих осіб  (за їх  згодою)  або  копіювально техніки,  
електронних  засобів міліції. Копії засвідчуються підписом  
слідчого і завіряються печаткою. 
 
  Огляд житла проводиться  міліцією з метою  виявлення  слідів  злочину, 
речових доказів, з'ясування обстановки злочину,  а також інших обставин,  які 
мають значення.  
     У   невідкладних    випадках  огляд житла,  як місця по дії,   може  бути 
проведений до порушення кримінальної справи.  У такому разі,  при наявності 
для того підстав, кримінальна справа порушується негайно після огляду місця 
події. 
       Огляд  житла  чи  іншого  володіння особи проводиться лише за  
вмотивованою  постановою  судді. Про результати огляду складається 
протокол. 
   У невідкладних  випадках,  пов'язаних  із  врятуванням  життя людей та  
майна  чи  з  безпо середнім  пер еслідуванням  о сіб,   які підо зр юються  у  
вчиненні  злочину,  а  також  за письмовою згодою володільця  огляд  житла  чи  
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іншого  володіння  особи  може  бути проведено без постанови судді. 
     Для проведення у невідкладних випадках огляду місця  події  в житлі  чи  
іншому володінні особи,  який здійснюється за її заявою або повідомленням 
про вчинений щодо неї злочин,  а так само у разі відсутності  цієї особи або 
неможливості отримати від неї згоду на проведення невідкладного  огляду  
місця  події,  рішення  суду  не  
потребується. 
     При цьому у протоколі огляду обов'язково зазначаються причини, що 
обумовили проведення огляду без постанови  судді,  та  протягом доби з 
моменту проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд житла та його 
наслідки  прокурора. 
     Огляд, як і обшук,  проводиться  в присутності не менше двох понятих і,  як 
правило, удень. Слідчий може  запросити для участі в огляді спеціалістів,  не 
заінтересованих в результатах справи. 
     Огляд предметів і документів,  вилучених під час огляду місця  
події,    а  також  пред'явлення  їх підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому 
та іншим особам слідчий проводить на місці події, обшуку або виїмки, а у 
випадках, коли це неможливо, за місцем провадження у справі. 
 

7. Застосування заходів 
фізичного впливу, 
спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї 

   Співробітники оперативних підрозділів мають право застосовувати засоби 
фізичного впливу, спеціальні  засоби  та вогнепальну  зброю  на 
 підставах  і  в  порядку,  встановлених Законом України «Про міліцію». 
   
   
 
   Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю 
громадян чи працівників міліції.  
       Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.   
      У разі неможливості уникнути сили вона, не повинна перевищувати міри, 
необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до 
мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших 
громадян. Перевищення повноважень у застосуванні сили, в тому числі 
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність встановлену 
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- візуальне 
спостереження за 
діями співробітників 
оперативних 
підрозділів при 
затриманні; 
 
- бесіди з 
співробітниками 
оперативних 
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законом. 
       Забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для 
забезпечення проведення контролюючими органами планових та 
позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому числі 
шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування. 
 
        Співробітник оперативного підрозділу має право застосовувати заходи 
фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення 
правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка 
здійснюється із застосуванням сили, щодо працівників міліції або інших осіб, 
якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених 
на міліцію обов’язків.  
 
 
 
            
         Працівники міліції, в тому числі і оперативні співробітники, мають право 
застосовувати наручники, гумові  кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві 
речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття 
приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші 
спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у 
таких випадках: 
       - для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю; 
      - для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського 
порядку; 
       - для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, 
незалежно від їх належності, або їх звільнення в разі захоплення; 
      - для затримання і доставки в міліцію або в інше службове приміщення осіб, 
які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, 
затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 
чинять опір працівникам міліції або якщо  є підстави вважати, що вони можуть 
вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 
        - для припинення масового захоплення землі та інших дій, що                      
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують 
роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на 
громадський спокій, життя і здоров’я людей; 
       - для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які                   
виконують службові або громадські обов’язки для охорони громадського 
порядку і боротьбі зі злочинністю; 

 
 
 
 
 
 
Стаття 13  Закону 
України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 14  Закону 
України 
«Про міліцію» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

підрозділів; 
 
- інформація 
прокуратури, судів, 
адвокатури та 
органів, які 
контролюють 
діяльність ОВС. 
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      - для звільнення заручників. 
 
     Оперативний співробітник міліції, як крайній захід, має право 
застосовувати  вогнепальну зброю у таких випадках: 
     1 ) для зах исту гр о мадян від нападу,  що загр ожує  їх   життю  і здо р о в'ю,  а 
також звільнення заложників; 
     2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів  його сім'ї, якщо  
їхньому життю  або  здоров'ю  загрожує  небезпека; 
     3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти,  конвої,  житлові приміщення  
громадян,  приміщення    державних    і    громадських підприємств, установ і 
о р ганізацій,  а тако ж звільнення їх   у  р азі  
захоплення; 
     4) для затримання особи, яку  застали  при  вчиненні  тяжкого  
злочину і яка намагається втекти; 
     5 )  для  затр имання  о со би,   яка  чинить    збр о йний    о пір ,  
намагається втекти з-під  вар ти,   а  тако ж  о збр о єно ї  о со би,   яка  
погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю  
і здоров'ю працівника міліції; 
     6) для зупинки транспортного засобу шляхом його  пошкодження,  
якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян  
або працівника міліції. 
 
      Забороняється застосовувати вогнепальну зброю: 
      - при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати 
сторонні особи; 
      - проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції 
або збройної непокори; 
         
          Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 
руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи 
доторкнутись до зброї, дають працівникові право застосувати вогнепальну 
зброю.  

 
 
Стаття 15  Закону 
України «Про 
міліцію»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статті 12, 15  Закону 
України «Про 
міліцію» 
 
 
 
 
 
Стаття 15 -1 Закону 
України «Про 
міліцію»  
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ПОШИРЕНІ СИТУАЦІЇ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З  ПОРУШЕННЯМИ  ПРАВ  ГРОМАДЯН  СПІВРОБІТНИКАМИ ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБ  ОРГАНІВ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ  УКРАЇНИ 
                                                 

 Ситуації, пов’язані з порушенням 
прав громадян 

Нормативно-правове обґрунтування 
наявності порушення у діях 

працівника міліції 

Алгоритм дій монітора по 
припиненню порушення 

 1.      У дільничному пункті міліції громадянин 
звернувся до співробітника у цивільному одязі 
та попросив надати допомогу в розшуку 
злочинців, які за двадцять хвилин до цього 
здійснили його пограбування. Співробітник 
міліції, не представившись, у нетактовній 
формі запропонував звернутись  з відповідною 
заявою безпосередньо до чергової частини 
райвідділу міліції, мотивуючи тим, що він є 
оперативним працівником, виконує інші 
завдання і без отримання для розгляду 
відповідним чином оформленої заяви про 
вчинений злочин  

     Порушено: 
      - статтю 5 Закону України «Про міліцію», відповідно до 
якої співробітник міліції повинен поважати гідність громадян, 
виявляти гуманне ставлення до них, виявляти високу 
культуру і такт, а при зверненні громадянина - назвати своє 
прізвище, звання, та на його вимогу, пред’явити службове 
посвідчення;  
    - статтю 10 Закону України  «Про міліцію» , пункт 2.3. 
«Інструкції про порядок приймання, реєстрації та 
розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ 
України заяв і повідомлень про злочини, що скоєні або 
готуються», затвердженої наказом МВС України від 
14.04.2004 р. №400 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 
06.05.2004 р. за №571/9170), пункт 2.2.10 «Інструкції з 
організації реагування ОВС на повідомлення про злочини, 
інші правопорушення та події», затвердженої наказом МВС 
України від 04.10.2003 р. №1155 (зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 01.03.2004 р. за № 259/8858),  
які передбачають обов’язок працівника міліції за межами 
дислокації органу внутрішніх справ незалежно від посади, 
місцезнаходження і часу, в разі звернення до нього 
громадянина з повідомленням про вчинений злочин вжити 
заходів щодо його припинення та встановлення і 
затримання злочинців, надати допомогу потерпілому і 
особам, які її потребують, забезпечити охорону місця події і 
повідомити про неї в найближчий підрозділ міліції. 
 

   1. Запитати прізвище, посаду співробітника 
оперативної служби, який відмовився 
негайно вжити заходів по розкриттю злочину 
і затриманню злочинців. 
     2. Негайно звернутись до дільничного 
інспектора міліції, якому запропонувати 
зареєструвати повідомлення про вчинений 
злочин та організувати проведення заходів 
по його розкриттю. 
    3. Отримати корінець-повідомлення про 
реєстрацію заяви про вчинений злочин. 
      4. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану міліції за 
номером «102» і повідомити про не 
реагування співробітника оперативного 
підрозділу на повідомлення про вчинений 
злочин. При необхідності вимагати 
повідомити про скоєне оперативним 
співробітником порушення відповідального 
від керівництва органу внутрішніх справ та 
зажадати його особистого прибуття  на місце 
події. 
      5. Повідомити про факт невиконання 
своїх обов’язків оперативним 
співробітником за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
      6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати звернення з 
приводу бездіяльності співробітника 
оперативної служби. 
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    7. Повідомити про цей факт  правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та Інтернет – 
видання. 
 

 2.      На вулиці до громадянина звернулися 
співробітники карного розшуку, які 
повідомили, що його зовнішність схожа на 
зовнішність злочинця  та запропонували 
пройти з ними до підрозділу міліції для 
проходження процедури дактилоскопії. У разі 
відмови виконати таке їх розпорядження, 
міліціонери  висловили погрозу про 
можливість притягнення громадянина до 
адміністративної відповідальності за непокору 
вимогам працівників міліції. 

   Порушено: 
       -  пункт 11 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліції надається право 
дактилоскопіювати тільки осіб, які: 
   а) затримані за підозрою у вчиненні злочину; 
   б) взяті під варту; 
   в)  звинувачені у вчиненні злочину; 
   г) піддані адміністративному арешту за рішенням суду. 
     Проведення дактилоскопії громадян за іншими підставами 
законодавством не передбачається. 
      Притягнення до адміністративної відповідальності за 
статтею 185 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (злісне непокора законним вимогам 
працівника міліції), можливе лише за умов законності таких 
вимог. Вимога співробітників міліції до громадянина пройти 
дактилоскопію без наявності відповідних для цього підстав, є 
незаконною і  відмова від її виконання до адміністративного 
переслідування не призводить. 
 
 

     1. Запитати прізвище і посади 
співробітників карного розшуку, зажадати 
пред’явлення службових посвідчень. 
    2. З посиланням на положення 
законодавства повідомити міліціонерів про 
незаконність їх вимог щодо проходження 
процедури дактилоскопії. 
     3. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану міліції за 
номером «102» і повідомити про наміри 
співробітників міліції отримати відбитки 
пальців незаконним шляхом. Вимагати 
повідомити про скоєне порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ та зажадати його 
особистого прибуття  на місце події. 
      4. Повідомити про факт порушення прав 
громадянина за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     4. Вимагати, щоби факт перебування 
громадянина у райвідділі міліції був 
належним чином зафіксований у  книзі 
обліку осіб, допроваджених до чергової 
частини. 
      5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС та прокурора області надіслати 
скаргу на  порушення прав людини та 
проведення незаконного 
дактилоскопіювання. У скарзі вимагати 
проведення службового розслідування цього 
факту, вилучення  з масивів 
дактилоскопічних обліків міліції 
дактилоскопічної картки, отриманої 
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незаконним шляхом, а також суворого 
покарання винних працівників міліції. 
Зажадати офіційного підтвердження факту 
вилучення та знищення дактилоскопічної 
картки з оперативних та інших обліків 
міліції. Запропонувати посадовим особам 
міліції принести офіційне і публічне 
вибачення; 
    6. Повідомити про факт незаконного 
проведення дактилоскопування правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та Інтернет – 
видання. 

 3.        На зупинці громадського транспорту 
співробітники карного розшуку запропонували 
громадянину пред’явити паспорт. Останній 
проінформував про те, що залишив документи 
вдома, після чого міліціонери повідомили 
громадянина, що він затриманий та 
запропонували йому сісти до службового 
автомобіля і проїхати з ними до райвідділу 
міліції для встановлення особи.  

     Порушено: 
      - пункт 2 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого співробітники міліції мають право 
перевіряти у громадян документи при підозрі у вчиненні 
правопорушення. 
     Відповідно до статті 261 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення про затримання повинен 
бути складений адміністративний протокол. Тимчасове 
обмеження свободи громадянина без складання зазначеного 
протоколу є порушенням його прав. 
  
 

     1. Запитати прізвище і посади 
співробітників карного розшуку, зажадати 
пред’явлення службових посвідчень. 
    2. З посиланням на положення 
законодавства, повідомити міліціонерів про 
незаконність їх вимог та запропонувати 
співробітникам перевірити вказані 
громадянином про себе відомості, 
зв’язавшись за телефоном з адресно-
довідковим бюро. 
    3. Зателефонувати оперативному  
черговому міськрайліноргану міліції за 
номером «102» і повідомити про наміри 
співробітників міліції безпідставно 
затримати громадянина. Вимагати 
повідомити про скоєне порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ та зажадати його 
особистого прибуття  на місце події. 
      4. Повідомити про факт порушення прав 
громадянина за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» (УМВС, інспекції з особового 
складу), номери яких розміщені на 
інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та сайтах УМВС. 
     5. Якщо громадянин таки був 
допроваджений до райвідділу міліції,  
запропонувати оперативному черговому 
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чергової частини перевірити обґрунтованість 
його затримання і доставляння до органу 
внутрішніх справ та вимагати, щоби факт 
перебування громадянина у райвідділі міліції 
був належним чином зафіксований у  книзі 
обліку осіб, допроваджених до чергової 
частини. 
    6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  надіслати скаргу про безпідставне 
затримання  громадянина, вимагати 
проведення службового розслідування і 
притягнення винних співробітників міліції 
до дисциплінарної відповідальності.  
     7. При необхідності звернутись до суду із 
заявою про компенсацію завданої 
громадянину матеріальної і моральної 
шкоди. 
    8. Повідомити про факт незаконного 
затримання правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання.. 

 4.  Співробітники карного розшуку наполегливо 
вимагають впустити їх у домоволодіння, 
мотивуючи це необхідністю проведення 
опитування громадян щодо можливо відомих 
їм обставин вчинення злочину.  

 Порушено: 
   - статтю 30  Конституції України, яка гарантує 
громадянам недоторканість житла; 
   - статтю 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», відповідно до якої співробітники оперативних 
підрозділів мають право для з’ясування обставин вчинення 
злочину відвідувати житлові та інші приміщення за згодою їх 
власників або мешканців, опитувати громадян за їх згодою 
та використовувати їх добровільну допомогу; 
   - пункт 16 статті 11 Закону Україну «Про міліцію», 
відповідно до якого працівникам міліції дозволяється 
перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших 
приміщеннях громадян лише за наявності згоди останніх. 

1. Запитати прізвище і посади співробітників 
міліції, зажадати пред’явлення службових 
посвідчень та запропонувати їм негайно 
припинити порушення конституційних 
гарантій на недоторканість житла. 
    2. Невідкладно зателефонувати у чергову 
частину міськрайліноргану міліції за 
номером «102» і повідомити про наміри 
співробітників міліції незаконно проникнути 
у домоволодіння особи. Вимагати 
повідомити про скоєне порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ та зажадати його 
особистого прибуття  на місце події. 
      3. Проінформувати про факт порушення 
прав громадянина за телефоном «довіри» чи 
«гарячої лінії» УМВС, інспекції з особового 
складу, прокуратури. 
      4. До намірів міліціонерів протиправно 
проникнути у житло привернути увагу 
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сусідів, які в подальшому будуть виступати у 
ролі свідків незаконних дій міліціонерів. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  та місцевого прокурора надіслати 
скаргу на незаконні дії міліції, вимагати 
проведення службового розслідування і 
притягнення винних співробітників до 
відповідальності.  
    6. Повідомити про порушення 
правозахисні громадські організації, ЗМІ та 
Інтернет – видання 

 5.      Оперативні співробітники підрозділу по 
боротьбі з незаконним обігом наркотиків у 
нічний час вимагають впустити їх у 
домоволодіння для проведення обшуку житла,  
пояснивши власник,  що  міліцією о тр имано 
інформацію про можливе зберігання ним 
наркотичних речовин.   
 
 

 Порушено: 
   - статтю 30  Конституції України, статтю 177 КПК 
України, відповідно до яких обшук житла  чи іншого 
володіння особи може бути проведений виключно за 
вмотивованим рішенням суду.   Лише    у невідкладних  
випадках,  пов'язаних із врятуванням життя та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб,  які підозрюються у 
вчиненні злочину,  обшук житла чи іншого володіння особи 
може бути проведений без постанови судді;  
   - пункт 16 статті 11 Закону Україну «Про міліцію», 
відповідно до якого працівникам міліції дозволяється 
перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших 
приміщеннях громадян лише за наявності згоди останніх.  
    - статтю 180 Кримінально-процесуального кодексу 
України, відповідно до якої обшук, за виключенням 
вищезгаданих невідкладних випадків, повинен проводитись 
удень.  

   1. Запитати прізвище і посади 
співробітників міліції, зажадати 
пред’явлення службових посвідчень та 
запропонувати їм негайно припинити 
вчинення порушення.  
    2. Невідкладно зателефонувати у чергову 
частину міськрайліноргану міліції за 
номером «102» і повідомити про наміри 
співробітників міліції незаконно проникнути 
до домоволодіння і провести у ньому обшук 
Вимагати повідомити про скоєне порушення 
відповідальну особу від керівництва органу 
внутрішніх справ та зажадати її особистого 
прибуття  на місце події. 
      3. Проінформувати про наміри 
міліціонерів незаконно провести обшук за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
УМВС, інспекції з особового складу, 
прокуратури. 
      4. До намірів міліціонерів протиправно 
проникнути у житло та провести у ньому 
обшук привернути увагу сусідів, які в 
подальшому будуть виступати у ролі свідків 
незаконних дій міліціонерів. 
    5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  та місцевого прокурора надіслати 
скаргу на незаконні дії міліції, вимагати 
проведення службового розслідування і 
притягнення винних співробітників до 
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відповідальності.  
    6. Повідомити про незаконні дії 
міліціонерів правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання. 

6.   Співробітники підрозділу БЕЗ,  увійшовши  
до офісу  організації з понятими, розпочали 
проведення обшуку приміщення, повідомивши 
керівникові, що відсутність у них 
вмотивованої постанови слідчого з санкцією 
прокурора викликана невідкладними 
обставинами  і про проведений обшук вони 
обов’язково  повідомлять прокурора  у 
встановлений для цього добовий термін. 

 Порушено: 
   - статтю 177 Кримінально-процесуального кодексу 
України, відповідно до якої обшук не житлового приміщення 
(іншого володіння особи) проводиться за вмотивованою 
постановою слідчого з санкції прокурора. 
До виняткових і невідкладних випадків, які дозволяють 
проведення обшуку без вказаного документу,  відносяться 
такі, що пов’язані із врятуванням життя, майна, 
переслідуванням підозрюваних у скоєнні злочину. Діюче 
кримінально процесуальне законодавство дозволяє 
проведення обшуку лише за наявності порушеної 
кримінальної справи. 
 

   1. Запитати прізвище і посади 
співробітників міліції, зажадати 
пред’явлення службових посвідчень та 
запропонувати їм негайно припинити 
проведення обшуку через відсутність 
передбачених для цього документів.  
    2. Невідкладно зателефонувати у чергову 
частину міськрайліноргану міліції за 
номером «102» і повідомити про незаконне 
проведення обшуку в офісі організації.  
Вимагати проінформувати про скоєне 
порушення відповідального від керівництва 
органу внутрішніх справ та зажадати його 
особистого прибуття  на місце події. 
      3. Проінформувати про незаконне 
проведення обшуку за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» УМВС, інспекції з 
особового складу, прокуратури. 
      4.  Привернути до протиправного 
проведення обшуку увагу інших громадян , 
які в подальшому будуть виступати у ролі 
свідків незаконних дій міліціонерів. 
     5. Внести до протоколу обшуку 
обґрунтовані зауваження про відсутність у 
працівників міліції необхідних для обшуку 
документів (постанови слідчого, санкції 
прокурора) та відсутність обставин, які 
можливо визнати невідкладними і 
винятковими для проведення обшуку без 
наявності дозвільних документів. 
    6. Начальнику обласного УМВС  та 
місцевому прокурору надіслати письмову 
скаргу на незаконний обшук, вимагати 
проведення службового розслідування і 
притягнення винних співробітників до 
відповідальності.  
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    7. Повідомити про незаконні дії 
міліціонерів правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання. 

 7.     Оперативні співробітники підрозділу по 
боротьбі з економічною злочинністю зайшли 
до комп’ютерного клубу, оголосили про 
початок проведення перевірки його 
господарської діяльності бухгалтеру, 
затребували у останнього надати наявні 
фінансово-господарчі документи, які вони 
мають намір забрати з собою для зняття копій.  

  Порушено: 
   - пункт 24 статі 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого співробітники міліції  вправі  приступити  
до проведення  перевірки суб'єктів господарської діяльності 
за умови наявності  направлення на    перевірку; 
    - статтю 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», відповідно до якої співробітники оперативних 
служб мають право ознайомлюватись з документами та 
даними, які характеризують діяльність підприємства та 
вивчати їх у присутності керівника цього підприємства і 
понятих; 
    - пункт 24 статі 11 Закону України «Про міліцію», 
статтю 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність, відповідно до яких копії документів 
виготовляються за рахунок коштів міліції, а за вимогою 
керівника підприємства – виключно на території цього 
підприємства. При цьому керівнику  залишається опис 
документів, з яких виготовлено копії. 
     - підпункти 8 та 9 пункту 5 Положення про Державну 
службу по боротьбі з економічною злочинністю 
(затверджена постановою Кабінету Міністрів  України  від 
05.07.93 №510), відповідно до яких проведення перевірок 
фінансової, господарської та іншої підприємницької 
діяльності повинно здійснюватись виключно у випадках 
наявності у міліції даних про порушення законодавства, 
які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

  1. Запитати прізвище і посади 
співробітників підрозділу БЕЗ,  перевірити і 
записати дані їх службових посвідчень. 
    2. Зажадати від міліціонерів пред’явити 
направлення на перевірку, у якому повинні 
зазначатися дата  його видачі,  назва 
підрозділу міліції,  мета, вид,  підстави, дата 
початку та дата закінчення перевірки, 
посади, звання   та   прізвища  посадових  
осіб міліції,  які проводитимуть перевірку. 
Направлення на перевірку повинно бути 
оформлено відповідно до вимог діловодства, 
мати вихідний номер, підпис керівника 
підрозділу міліції, скріплений печаткою 
цього підрозділу. 
     3. Вимагати від співробітників надати 
інформацію про підстави для здійснення 
перевірки та наявність у них  даних про 
злочин, на збір доказів якого буде 
спрямована перевірка. 
     4. Обґрунтовано вказати працівникам 
підр о зділу БЕЗ   на  порушення ними 
діючого законодавства при проведенні 
перевірки суб’єкту підприємницької 
діяльності і вимагати від міліціонерів діяти 
виключно у межах правового поля. 
      5. Зателефонувати у чергову частину 
міськрайліноргану міліції за номером «102» і 
повідомити про незаконні дія співробітників 
підрозділу БЕЗ. Вимагати повідомити про 
скоєне міліціонерами порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ та зажадати його 
особистого прибуття  на місце події. 
      6. Проінформувати про порушення за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
УМВС, інспекції з особового складу, 
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прокуратури. 
      7. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  надіслати скаргу на незаконні дії 
співробітників служби БЕЗ, вимагати 
проведення службового розслідування і 
притягнення винних працівників до 
відповідальності.  
    8. Повідомити про незаконні дії 
міліціонерів правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання. 

 8.    Під час проведення перевірки господарської 
діяльності організації, співробітники 
підрозділу БЕЗ, не маючи відповідного 
рішення суду, вимагають у керівника надати 
для вилучення оригінали документів, 
мотивуючи тим, що вказані документи в 
подальшому можуть бути використані, як 
докази складу злочину. 
 

   Порушено: 
   - пункт 24 статті 11 Закону України  «Про міліцію»,  
відповідно до якого співробітники міліції мають право 
вилучити  документи  та  дані,  що  характеризують  
діяльність організації лише на підставі дозволу суду, із 
залишенням копій  та опису вилучених   документів   
о со бам,    у  яких  вони  витребувані. Співробітники міліції 
повинні забезпечити збереження документів і повернення у 
встановленому порядку. 
 

   1. Запитати прізвище і посади 
співробітників підрозділу БЕЗ,  перевірити і 
записати дані їх службових посвідчень та 
вимагати припинити чинити незаконні дії. 
   2. Зробити запис про безпідставне 
вилучення документів у протоколі 
вилучення. 
     3. Акцентувати увагу понятих на 
незаконність вилучення документів без 
відповідного  рішення суду. 
     4. Зателефонувати у чергову частину 
міськрайліноргану міліції за номером «102» і 
повідомити про незаконне вилучення 
документів співробітниками підрозділу БЕЗ. 
Вимагати повідомити про скоєне 
міліціонерами порушення відповідального 
від керівництва органу внутрішніх справ та 
зажадати його особистого прибуття  на місце 
події. 
      5. Проінформувати про незаконне 
вилучення документів за телефоном 
«довіри» чи «гарячої лінії» УМВС, інспекції 
з особового складу, прокуратури. 
      6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  надіслати скаргу на незаконні дії 
співробітників служби БЕЗ, вимагати 
проведення службового розслідування, 
повернення документів і притягнення 
винних працівників до відповідальності.  
    7. Повідомити про незаконні дії 
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міліціонерів правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання 
    8.  У разі, якщо вилучені документи стали 
підставою для порушення кримінальної 
справи, оскаржити постанову про її 
порушення до суду (докази здобуті з 
порушенням діючого законодавства не 
повинні визнаватись, а за відсутності інших 
доказів справа підлягає закриттю). 
    9. Якщо протиправне вилучення 
документів призвело до тяжких наслідків 
(припинення виробництва, завдання значної 
матеріальної шкоди),  скерувати в органи 
прокуратури звернення про порушення 
кримінальної справи стосовно співробітників 
міліції за ознаками перевищення влади або 
службових повноважень. 

 9.   Співробітники підрозділу БЕЗ у ході 
проведення перевірки заборонили діяльність і 
опечатали приміщення складу підприємства, 
унеможлививши  користування ним на 
тривалий час.  

     Порушено: 
    - пункт 24 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого співробітники міліції, з метою 
збереження доказів по кримінальній справі, мають право 
опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 
годин з моменту такого опечатування. Час опечатування та 
його дата повинні відображатись у відповідному протоколі. 

     Після закінчення 24-годинного терміну 
опечатування, необхідно  
    1. Зателефонувати у чергову частину 
міськрайліноргану міліції за номером «102» і 
повідомити про незаконне довготривале 
опечатування складу.        Вимагати 
повідомити про порушення відповідального 
від керівництва органу внутрішніх справ та 
зажадати його особистого прибуття  до 
приміщення складу з метою фіксації 
порушення. 
      2. Проінформувати про незаконне 
позбавлення можливості користуватись 
складом за телефоном «довіри» чи «гарячої 
лінії» УМВС, інспекції з особового складу, 
прокуратури. 
      3. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  надіслати скаргу на незаконні дії 
співробітників служби БЕЗ, вимагати 
проведення службового розслідування, 
надання можливості користуватись 
опечатаним приміщенням і притягнення 
винних працівників до відповідальності.  
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    4. Повідомити про незаконні дії 
міліціонерів правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання 
     5. Якщо довготривале опечатування 
приміщення складу призвело до тяжких 
наслідків (припинення виробництва, 
завдання значної матеріальної шкоди),  
скерувати в органи прокуратури звернення 
про порушення кримінальної справи 
стосовно співробітників міліції за ознаками 
перевищення влади або службових 
повноважень 

10.      Співробітники підрозділу БЕЗ за відмову 
видати оригінали бухгалтерських документів 
без відповідного рішення суду, склали на 
керівника організації адміністративний 
протокол за статтею 185 КУпАП (злісна 
непокора законній вимозі працівника міліції) 
 
 

     Порушено:  
     - статтю 185 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої передбачається 
відповідальність виключно за непокору законним вимогам 
співробітників міліції. 
      У діях керівника організації ознак вчинення 
правопорушення не вбачається, оскільки не можливо вважати 
законними вимоги працівників підрозділу БЕЗ надати 
оригінали документів для їх подальшого вилучення без 
наявності відповідного рішення суду.  
 
 

      Відповідно до статті 256 КУпАП, особі, 
яка притягається до адміністративної  
відповідальності, надається право 
підписувати протокол, подавати пояснення і 
зауваження щодо його змісту. За вказаних 
обставин доцільно: 
      1. Зробити в протоколі запис про 
незаконність вимог працівників підрозділу 
БЕЗ щодо надання для вилучення оригіналів 
документів без відповідного рішення суду. 
       2. Додати до адміністративного 
протоколу окремо особисті пояснення щодо 
відмови виконувати розпорядження 
працівників міліції через їх незаконність. 
      3. Залучитись підтримкою свідків, які 
згодні у судовому засіданні підтвердити 
незаконність вимог співробітників міліції. 
     4. Зателефонувати у чергову частину 
міськрайліноргану міліції за номером «102» і 
повідомити про незаконність складання 
адміністративного протоколу.        Вимагати 
проінформувати про вказане порушення 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ та зажадати його 
особистого прибуття  на місце події для 
надання оцінки діям міліціонерів. 
      5. Проінформувати про незаконне 
складання адміністративного протоколу за 
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телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
УМВС, інспекції з особового складу, 
прокуратури. 
     6. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  надіслати скаргу на складання 
співробітниками служби БЕЗ 
адміністративного протоколу при 
відсутності складу правопорушення, 
вимагати проведення службового 
розслідування, офіційного і публічного 
вибачення, притягнення винних працівників 
міліції до відповідальності.  
    7. Повідомити про незаконні дії 
міліціонерів правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання. 

11.      Оперуповноважений  карного розшуку 
зателефонував громадянинові та запропонував 
йому невідкладно прибути до райвідділу 
міліції для з’ясування обставин 
правопорушення, свідком якого  був вказаний 
громадянин.  

Порушено: 
     - статтю 166 Кримінально-процесуального Кодексу 
України, відповідно до якої свідок повинен викликатись 
повісткою, яка повинна вручатись йому під розписку. У 
разі тимчасової відсутності свідка, повістка вручається кому-
небудь з дорослих членів його сім’ї, житлово-експлуатаційній 
організації, виконавчому комітету селищної або сільської 
Ради народних депутатів чи адміністрації за місцем роботи 
свідка.  
     Свідок також може бути викликаний телеграмою або 
телефонограмою. 
      В повістці має бути зазначено, хто викликається як свідок, 
куди і до кого ,  день і час явки та наслідки неявки 
(примусовий привід та адміністративна відповідальність). У 
разі якщо свідок є неповнолітнім,  його виклик повинен бути 
здійснений через законних представників. 
    Потерпілі викликаються до міліції в аналогічному порядку. 
Відповідно до статті 134 КПК України, лише стосовно 
обвинуваченого допускається виклик у міліцію за телефоном 
обвинуваченого за телефоном. 

     1. Запитати прізвище і посаду 
співробітника карного розшуку, після чого у 
коректній формі пояснити, що виклик особи 
до міліції  у якості свідка за телефоном є 
порушенням КПК України і через це свідок 
має право не з’являтись у міліцію.  
      2. Запропонувати працівнику міліції 
викликати свідка у встановленому порядку 
повісткою  
     3. Якщо співробітник міліції за телефоном 
продовжує наполягати на необхідності явки 
свідка у міліцію, висловлює погрози тощо, 
необхідно   зателефонувати у чергову 
частину міськрайліноргану міліції за 
номером «102» та на номери «гарячої лінії» 
УМВС, інспекції з особового складу з 
вимогою забезпечити негайне припинення 
протиправних дій правоохоронця. 
      4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС  надіслати скаргу щодо порушень 
співробітником міліції вимог КПК України. 
    5. Повідомити про незаконні дії 
міліціонера правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання. 
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12.     Допит підозрюваного у вчиненні нетяжкого 
злочину, потерпілого та свідків здійснювався 
працівниками міліції у нічний час. На 
зауваження свідків про можливість 
продовження допиту ранком, міліціонери не 
відреагували та продовжували допитувати 
громадян 

    Порушено: 
    - статтю 143 Кримінально-процесуального Кодексу, 
відповідно до якої допит обвинуваченого може проводитися у 
нічний виключно у  виняткових випадках.  
     Водночас статтями 166, 167 та 171 цього Кодексу 
можливість допиту свідка та потерпілого у нічний час взагалі 
не передбачається. 

     1. Запитати прізвища і посади 
співробітників міліції та запропонувати їм 
перенести проведення допиту на денний час, 
для чого викликати громадян до міліції 
повістками.  
     2. При відсутності реагування на таку 
пропозицію, зателефонувати оперативному 
черговому  органу міліції за номером «102», 
повідомити про проведення допиту у нічний 
час та зажадати особистого прибуття на 
місце події відповідального від керівництва 
органу внутрішніх справ. 
      3. Повідомити про порушення 
визначеного порядку проведення допиту за 
телефоном «довіри» чи «гарячої лінії» 
(УМВС, інспекції з особового складу), 
номери яких розміщені на інформаційному 
стенді у кожному міськрайвідділі та на 
сайтах УМВС. 
      4. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС області надіслати скаргу з приводу 
проведення допиту громадян у нічний час.. 
    5. Повідомити про цей факт  правозахисні 
громадські організації, ЗМІ та Інтернет – 
видання. 
     Слід також знати, що особа, яка 
допитується у нічний час,   може зазначити 
свою незгоду на це у протоколі допиту, 
зробивши запис про відмову свідчити у 
нічний час.  

13.   Співробітники карного розшуку  повідомили 
працівників підприємства про необхідність 
отримання відбитків їх пальців та долонею 
рук, оскільки на підприємстві скоєно крадіжку 
і встановити особу злочинця можна тільки 
таким способом.    

   Порушено: 
    - пункт 11 статті 11 Закону України «Про міліцію», 
відповідно до якого міліція має право проводити 
фо то графування,     зву ко запис,     кіно-    і відеозйомку, 
дактилоскопію  лише осіб, які : 
    -  затримані  за  підозрою  у вчиненні  злочину  або  за  
бродяжництво,   
    -  взяті    під    варту, 
     - звинувачуються  у  вчиненні  злочину,   
    - піддані адміністративному арешту; 

    1. Запитати прізвища і посади 
співробітників міліції та зажадати 
пред’явлення службових посвідчень.  
    2. Повідомити працівників міліції, що їх 
вимоги є порушенням Закону України «Про 
міліцію». 
     3. При відсутності реагування на 
зауваження, зателефонувати оперативному 
черговому  органу міліції за номером «102», 
повідомити про незаконні вимоги 
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 оперативних співробітників та зажадати 
особистого прибуття на місця події 
відповідального від керівництва органу 
внутрішніх справ для припинення 
протиправних дій міліціонерів.. 
      4. Повідомити про порушення 
визначеного порядку проведення дактило 
скопування громадян за телефоном «довіри» 
чи «гарячої лінії» (УМВС, інспекції з 
особового складу), номери яких розміщені 
на інформаційному стенді у кожному 
міськрайвідділі та на сайтах УМВС. 
      5. У письмовій формі на ім’я начальника 
УМВС та місцевого прокурора області 
надіслати скаргу з приводу незаконних дій 
міліції. Якщо дактилоскопування проведене 
– вимагати вилучення дактилоскопічних 
карток громадян із відповідних баз обліку 
міліції та проведення знищення таких карток 
за актом у присутності дактилоскопованої 
особи.  
     6. У випадку відмови органу внутрішніх 
справ вилучити з масивів  та знищити 
отриману незаконним шляхом 
дактилоскопічну картку, оскаржити 
незаконні дії працівників міліції у судовому 
порядку 
    7. Повідомити про факт незаконного 
проведення дактилоскопування  
правозахисні громадські організації, ЗМІ та 
Інтернет – видання. 

14.     Громадянин побачив сліди  перебування на 
подвір’ї свого домоволодіння сторонніх осіб.  
Сусіди повідомили, що до них приходили 
співробітники підрозділу БЕЗ, які цікавились 
статками громадянина та колом його 
знайомих., а потім, намагаючись діяти 
приховано, провели обшук споруд на його 
подвір’ї..      
     Громадянин звернувся до міліції за 

   Порушено: 
    - статтю 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», відповідно до якої      громадяни України та інші 
особи мають право  у  одержати від органів, на які покладено  
здійснення оперативно-розшукової діяльності,  письмове  
пояснення  з приводу  обмеження їх прав і свобод та 
оскаржити ці дії. 
 

   1. Скерувати в органи прокуратури скаргу 
на безпідставну відмову з боку міліції у 
наданні пояснень щодо підстав обмеження 
права громадянина на недоторканість житла. 
До скарги долучити пояснення відповідні 
сусідів. 
       2. Повідомити про порушення прав 
громадянина  правозахисні громадські 
організації, ЗМІ та Інтернет – видання. 



 300 

відповідними поясненнями щодо причин 
інтересу до своєї особи, але у наданні таких 
пояснень йому було відмовлено з посиланням 
на таємність здійснення оперативно-
розшукової діяльності. 
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                                                                                                                                         Додаток №1 
 
                                                                                               Начальникові УМВС України в 
                                                                                                ______________________ області 
                                                                                                генерал-майору міліції 
                                                                                                Зінченку А.В. 
 
 
 
                                          Шановний Анатоліє Володимировичу ! 
 

Громадська організація _________    (назва ГО)__________________, засвідчує УМВС України 
в ______________ області та Вам особисто свою високу повагу та інформує Вас про започаткування 
проведення громадського моніторингу дотримання прав людини в діяльності служб і підрозділів 
УМВС України в_____________ області. 

Громадська організація _________    (назва ГО)__________________, зареєстрована «____» 
_________ _____ року в _____(орган реєстрації)___________ 

Зазначений моніторинг здійснюється у рамках загальноукраїнської ініціативи  громадських 
організацій  по створенню в державі мережі громадських експертів з питань контролю за дотримання 
законності в роботі міліції. 

Правовою підставою для  здійснення  такого громадського моніторингу є чинне законодавство 
- Конституція України, Закони України «Про міліцію», «Про об’єднання громадян» та інші 
нормативно-правові акти, якими закріплений принцип підконтрольності міліції, як державної 
інституції, громадянському суспільству.  

Звертаємо Вашу увагу, що Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов неодноразово 
публічно наголошував на важливості забезпечення належного громадського контролю за міліцією, як 
інструменту для досягнення прозорості у діяльності органів внутрішніх справ. 

Громадський моніторинг буде проводитися активістами нашої організації, які пройшли 
відповідну  підготовку, знають норми вітчизняного й міжнародного права і вимоги відомчих 
нормативних актів МВС та набули необхідних навичок щодо шляхів та методів здійснення 
моніторингу,  що є запорукою його об’єктивності й компетентності.  

Об’єктами моніторингу стануть працівники служб органів внутрішніх справ, які безпосередньо 
контактують з громадянами під час виконання своїх службових  завдань.   

Моніторинг передбачає отримання  інформації про діяльність міліції та надання правової 
оцінки діям правоохоронців, в тому числі і дотриманню ними вимог нормативних актів МВС України. 

Моніторинг буде проводитись з використанням наступних методів; 
- аналіз розміщених у ЗМІ матеріалів щодо діяльності правоохоронних органів; 
- проведення співбесід з громадянами та співробітниками міліції; 
-   приймання від громадян повідомлень про протиправні дії (бездіяльність) працівників 

органів внутрішніх справ, їх правова оцінка та надання допомоги потерпілим у підготовці відповідних 
скарг; 

- спостереження за діями співробітників міліції під час публічного виконання ними своїх 
обов’язків (співробітники патрульної служби, дільничні інспектори міліції, працівники підрозділів 
ДАІ,  ГІРФО тощо); 

- фіксація виявлених порушень з боку співробітників міліції за допомогою відео, фотозйомки 
та аудіозапису, що дозволяється статтею 3 Закону України «Про міліцію» (діяльність міліції є 
гласною), статтею 34 Конституції України та статтею 302 Цивільного кодексу України (всі громадяни 
України мають право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати  інформацію усно, 
письмово чи в інший спосіб на свій вибір). 

Наголошуємо, що в жодному випадку робота активістів під час здійснення моніторингу не 
буде перешкоджати, заважати або іншим чином негативно впливати на законну діяльність працівників 
органів внутрішніх справ. Моніторингу не будуть підлягати напрямки правоохоронної діяльності, які 
пов’язані із регламентованою законодавством необхідністю забезпечення державної або службової 
таємниці.  

Про результати моніторингу наша організація планує інформувати особисто Вас.  
            
Метою проведення моніторингу є, перед усім, надання допомоги керівництву УМВС України в 

____________ області та особисто Вам у роботі по зміцненню дисципліни серед співробітників міліції, 
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недопущенню скоєння ними порушень прав і свобод громадян, підвищенню рівня прозорості  та 
відповідальності правоохоронних органів перед суспільством.  

Для запобігання конфліктним ситуаціям між співробітниками міліції та активістами нашої 
громадської організації на початковому етапі громадського моніторингу, просимо Вас оголосити про 
його проведення особовому складу підпорядкованих Вам служб і підрозділів, розмістити інформацію 
про здійснення громадського моніторингу на офіційному сайті УМВС України в _____________ 
області та зобов’язати підлеглих керівників  органів внутрішніх справ  забезпечити підтримку цієї 
важливої ініціативи громадськості.  

Щиро сподіваємося на Ваше порозуміння того, що громадський контроль за діяльністю 
правоохоронних органів є необхідною складовою механізму демократичного  управління  державою,  
на необхідності розвитку якого наполягає Президент та уряд України. 

Ми впевнені і у Вашій особистій зацікавленості, як керівника міліції області, в отриманні 
об’єктивної інформації щодо стану дотримання прав і свобод громадян Вашими підлеглими, оскільки 
саме неупередженість такої інформації, поєднана з її компетентною оцінкою з боку суспільства,  
надасть Вам можливість  вирішити  багато значущих проблем та досягнути принципово нового рівня у 
взаємовідносинах міліції і громадськості. 

Враховуючи підвищений суспільний інтерес до проблем налагодження громадського контролю 
за діяльністю правоохоронних органів, цей лист та Ваша відповідь  на нього будуть оприлюдненні у 
засобах масової інформації.  

Користуючись нагодою, Громадська організація _________    (назва ГО)__________________  
поновлює УМВС України в __________________ області та Вам, шановний Анатоліє. 
Володимировичу, свою високу повагу та сподівається на сприяння у проведенні моніторингу 
діяльності міліції області. 

  
З повагою 

  
_________________________________________ 
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                                                                                                                                       Додаток №2 
 
 

ТЕЛЕФОННИЙ   ДОВІДНИК 

    1. Телефони довіри МВС України 

№ 

 
Служба Код "Телефон довіри" 

1. Чергова частина МВС України 044 254-91-02 
2. Управління Державної автомобільної інспекції 044 272-46-59 
3. Департамент внутрішньої безпеки 044 256-16-75 

4. Департамент Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю 044 256-13-37 

5. Департамент охорони громадського порядку 044 256-14-10 

6. Департамент профілактики правопорушень 044 256-14-10 
256-18-83 

7. Управління боротьби з незаконним обігом 
наркотиків 044 254-04-34 

8. Управління кримінальної міліції у справах дітей 044 254-93-63 
9. Головне управління внутрішніх військ 044 226-31-54 

 

        2. Телефони довіри УМВС України в________________________ області 

          

         1. Чергова частина –    «102», _________________________________________________________ 

       2.  Гаряча лінія УМВС -_______________________________________________________________ 

       3. Інспекція з особового складу -  ______________________________________________________ 

       4. Підрозділ внутрішньої безпеки -  ____________________________________________________ 

       5.  ДАІ -  ____________________________________________________________________________ 

       6.  Патрульна служба - _______________________________________________________________ 

       7. Дільничні інспектори міліції -_______________________________________________________ 
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