
Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит на інформацію від 

28.07.2020 щодо реєстрації органами/підрозділами Національної поліції 
України повідомлень про адміністративні правопорушення і в межах 

компетенції повідомляється про таке.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 
Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, 

який у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 
Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, відповідно до 

покладених на нього завдань організовує розгляд звернень громадян та надає 

роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних 

органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 

управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
Питання, порушені у запиті не стосуються питань, які пов’язані з 

діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а стосується 

надання роз’яснення щодо практичної реалізації працівниками Національної 
поліції своїх обов’язків.

Натомість головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики, зокрема, у сфері 
забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також 

надання поліцейських послуг є Міністерство внутрішніх справ України 

відповідно до Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878.
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Також згідно зі статтею 16 Закону України «Про Національну поліцію» 

Міністр внутрішніх справ України, зокрема, забезпечує формування державної 
політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту 

прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання 

поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією.
Разом з тим у порядку інформування зазначаємо, що відповідно до 

положень статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція 

відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює своєчасне 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 
правопорушення або події; у випадках, визначених законом, здійснює 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення 

про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання.

Заступник Міністра                                Віталій ВАСИЛИК

Максим Забаштанський 279 56 51

___________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0#w1_4

