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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 фахово 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 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.  
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      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. 
        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 за 
телефонною лінією«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: 
       - 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 виключно 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 
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відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру, 
виключно 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. 
          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 завершення, хотілося би побажати всім читачам мати можливість і наснагу використовувати 
отриманні знання на користь українського суспільства. Разом переможемо!  
       
      
 
 
   Окремо висловлюємо подяку Міжнародному фонду «Відродження», 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 дільничними інспекторами міліції 
 
№ Напрямок 

моніторингу 
 

Критерії оцінки 
Нормативно-

правове 
обґрунтування 

Методи  
отримання 
інформації 

1. Зовнішній 
вигляд 

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

Дільничному інспектору міліції видається спеціальний нагрудний знак 
МВС України "Дільничний інспектор міліції" (далі - нагрудний знак 

Нагрудний знак є зовнішньою ознакою того, що працівник органу 
внутрішніх справ перебуває на посаді дільничного (старшого 
дільничного) інспектора  міліції. 

Нагрудний знак закріплюється на форменому одязі з лівого боку по 
центру на відстані 1 см вище планок зі стрічками медалей, а за 
відсутності останніх - на 3 см вище верхньої стрічки клапана нагрудної  
кишені. За відсутності кишені - на 3 см нижче лівого погона.   
 

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 № 219/18514) 

 

- зовнішнє 
спостереження; 
 
 - особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 

 

2. 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. 

      1. Організація дільничних пунктів міліції 
1.1. Дільничний пункт міліції організовується: 
1.1.1. У містах – у межах однієї адміністративної дільниці дільничного 
інспектора або декількох суміжних дільниць. 
1.1.2. У сільській місцевості – у межах сільського (селищного) 
адміністративно-територіального утворення. 
При розгляді питання про виділення службового приміщення під 
дільничний пункт міліції враховується можливість розміщення в ньому 
для спільної роботи дільничних інспекторів міліції, їхніх помічників та 
представників громадськості. 

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

- зовнішнє 
спостереження; 
 
 - особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
представників ОВС 
і  прокуратури. 
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Дільничний пункт міліції має розташовуватися, як правило, у центрі 
адміністративної дільниці (мікрорайону). 
2. 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. 
3. Оснащення дільничного пункту міліції 
3.1. 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 500х 350мм, виготовляється з цільного листа 
пластмаси товщиною 3 мм, символи розміщенні шляхом клеєння. 
3.2. 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 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. 
3.3. Приміщення дільничного пункту міліції оснащуються меблями, 
інвентарем, оргтехнікою, засобами зв’язку і спеціальною літературою з 
розрахунку на одного дільничного інспектора: 
4. Необхідний список документації, що зберігається в дільничному 
пункті міліції (з розрахунку на одного дільничного інспектора):  
4.1. Настінний план адміністративної дільниці (мікрорайону).  
4.2. Паспорт на адміністративну дільницю.  
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4.3. Робочий зошит дільничного інспектора міліції.  
4.4. Журнал обліку особистого прийому громадян дільничним (старшим 
дільничним) інспектором міліції.  
4.5. Несекретні накази, інструкції, методичні рекомендації щодо 
діяльності дільничних інспекторів міліції.  
4.6. Юридична і педагогічна література.  

-     
-  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 
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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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         - 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  
      Журнал   звернень   та  прийому  громадян  реєструється  в  
секретаріаті   міськрайоргану    внутрішніх    справ,    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  разі закінчення строку дії журналу,  його пошкодження і  
неможливості подальшого ведення оформляється новий журнал.           
       Порядок    ведення   журналу   перевіряється   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. 

 
          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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 10.11., додаток 3 до 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 2., 3., 9.3., 15.6 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України 
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         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.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 
3. 

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 вчинені або готуються”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за № 571/9170.
Дільничний інспектор міліції незалежно від місцезнаходження і часу, 

в разі звернення  до  нього  громадян  або службових  осіб з заявою чи 
повідомленням про злочин,  що вчинений або  готується  
зобов'язаний  вжити  заходів до його припинення,  надання допомоги  
особам,  які її потребують,  встановлення і затримання  осіб,  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 по запобіганню злочину та його 
припиненню, затриманню злочинців, наданню допомоги потерпілим, 
охороні місця події 

 

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 службу дільничних 
інспекторів міліції в 
системі МВС України  
 
 
 

- зовнішнє 
спостереження; 
 
- особисте 
спілкування; 
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ та 
співробітників 
ОВС. 



 15

Заяви  і  повідомлення  про  злочини,  що  надійшли до дільничного 
інспектора міліції у письмовій формі,  реєструються  в  чергових частинах 
органів внутрішніх  справ  у журналі  реєстрації  заяв  і повідомлень про 
злочини,  що вчинені або готуються ( далі – ЖРЗПЗ) відразу   після   їх 
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 органу. 
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. 

 
Пункти 3.1.,3.4.  наказу 
МВС України від 
14.04.2004 №400 “Про 
порядок приймання, 
реєстрації та розгляду в 
органах і підрозділах 
внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про 
злочини, що вчинені або 
готуються” 
(зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 
України 06.05.2004 за № 
571/9170.) 
 
 
Пункти 3.9-3.13. наказу 
МВС України від 
14.04.2004 №400 “Про 
порядок приймання, 
реєстрації та розгляду в 
органах і підрозділах 
внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про 
злочини, що вчинені або 
готуються”  
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    Приховуваними   від   обліку   вважаються    заяви (повідомлення) 
про злочини, якщо відомості про  них  на  час  виявлення не занесені до 
ЖРЗПЗ або ЖРІЗ, а самі заяви  та  повідомлення  не  отримали  
відповідного реєстраційного номера і заявнику не вручено талона-
повідомлення.  

 
       За заявами 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 реєстрації   заяви   чи   повідомлення   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 за заявами і повідомленнями про вчинення насильства в сім'ї  

або  реальну його загрозу приймається протягом 3 днів,  а у разі потреби 
перевірки викладених фактів та з'ясування  додаткових обставин - у строк 
не більше 7 календарних днів. 

 
Строки  розгляду  заяв  і   повідомлень   про   злочини,  

зареєстрованих   у   ЖРЗПЗ,   контролюються   черговим  по  органу  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 3.17 наказу МВС 
України від 14.04.2004 
№400 
 
 
 
Пункт 4.2 наказу МВС 
України від 14.04.2004 
№400 
 
 
 
 
Пункти 3.1., 4.2. наказу 
МВС України від 
14.04.2004 №400 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункти 4.3. наказу МВС 
України від 14.04.2004 
№400 
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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.  

 

 
Пункти 5.1. наказу МВС 
України від 14.04.2004 
№400 
 

 
 
4. 

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, 

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 
 
 
 
 
 
 

- особисте 
спілкування; 
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ та 
представників  
контролюючих і 
надзорних відомств. 
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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 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 

Особиста 
поведінка та  
манера 
спілкування з  

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

- назвати своє прізвище; 
- звання; 

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

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
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громадянами - 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. 

 
       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.  
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
Статті 28, 32 Конституції 
України 
 
Пункти 1.3, 1.4 
Положення про службу 
дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС 
України 
 
 

 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
представників 
прокуратури. 

 
 
6. 

 
Дотримання  
своїх 
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 

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

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
представників 
медичних установ, 
МЧС, судів, 
прокуратури, 
адвокатури, ОВС, 
тощо 
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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 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 
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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 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 
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медичному або профілактичному обліку, хворих на хронічний 
алкоголізм чи наркоманію, їх ставлення до лікування. 
- направляти 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 : 
        - з метою припинення адміністративного правопорушення, коли 
вичерпані інші заходи впливу; 
       - для встановлення особи; 
        - з метою складання протоколу про адміністративне 
правопорушення у разі 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 дрібного хуліганства, порушення порядку 
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 
демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної 

Пункт 8.1 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в 
системі МВС України,  
 
 
Стаття 260 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення , 
пункт 8.6 Положення про 
службу дільничних 
інспекторів міліції в 
системі МВС України,  
 
 
 
 
 
Стаття 262 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення , 

- зовнішнє 
спостереження;  
 
- особисте 
спілкування;  
 
- свідчення 
громадян; 
 
- інформація ЗМІ, 
представників 
медичних установ, 
МЧС, судів, 
прокуратури, 
адвокатури, ОВС  
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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;  
- 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; 

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  
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- 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 строки 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 разі, 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 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. 

 
 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» 
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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 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 по застосуванню 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 

Пункт 8.14 Положення 
про службу дільничних 
інспекторів міліції в 
системі МВС України 
 
 
Стаття 12 Закону України 
«Про міліцію», 
 
 
 
 
 
 
Статті 12-15  Закону 
України «Про міліцію», 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 13  Закону України 
«Про міліцію» 
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забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків. Міліція може 
направляти 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 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 їх 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 по охороні громадського 
порядку і боротьбі зі злочинністю; 
      - для звільнення заложників. 
 
          Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його 
застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, 

 
 
 
 
 
 
Стаття 14  Закону України 
«Про міліцію» 
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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; 
 

 
         Дільничному інспектору міліції 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 

Р. 2-3 Постанови Ради 
Міністрів УРСР від 
27.02.91  № 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 15  Закону України 
«Про міліцію»,  
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визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові 
право застосувати вогнепальну зброю.   

Стаття 15 – 1 Закону 
України 
«Про міліцію» 
 

 
 
 
 
 

 
 
9. 

Порядок 
здійснення 
контролю і 
нагляду та 
відшкодування 
завданої 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 

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 МВС  
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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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 25 Закону України 
«Про міліцію» 
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         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: 
       - 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 поданням йому 
юридичної допомоги; 
       - моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди провадиться у 
разі, 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.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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                                                                                                              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 
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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, 
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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