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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2017  № 650

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
21 серпня 2017 р.  
за № 1041/30909

Про затвердження Інструкції з організації діяльності
дільничних офіцерів поліції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ  
№ 468 від 19.06.2020}

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статей 3, 6, 12 Закону
України «Про попередження насильства в сім'ї», статті 1 Закону України «Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», статті 20 Закону України «Про
соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк», статті 1 Закону України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону», з метою внормування діяльності дільничних
офіцерів поліції та приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових
актів Міністерства внутрішніх справ України, які регулюють діяльність Національної поліції
України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності дільничних офіцерів поліції, що
додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11
листопада 2010 року № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів
міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 06 грудня 2010 року за № 1219/18514 (зі змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та
моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Перший заступник Міністра  
регіонального розвитку, будівництва  
житлово-комунального господарства

Голова Державної прикордонної служби України

Міністр соціальної політики України

С.М. Князєв

В.А. Негода

В. Назаренко

А. Рева
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства внутрішніх  
справ України  
28.07.2017 № 650

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
21 серпня 2017 р.  
за № 1041/30909

ІНСТРУКЦІЯ 
з організації діяльності дільничних офіцерів поліції

І. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає завдання, напрями та особливості організації діяльності

дільничних офіцерів поліції.

2. Дільничні офіцери поліції (далі - ДОП) здійснюють свою діяльність відповідно до
Конституції України, Законів України "Про Національну поліцію", "Про запобігання та
протидію домашньому насильству", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з
місць позбавлення волі", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону", інших актів законодавства, нормативно-правових
актів Міністерства внутрішніх справ України.

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

3. ДОП провадять свою діяльність на принципах верховенства права, дотримання прав і
свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з
населенням на засадах партнерства.

4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

звіт ДОП - періодичне (не рідше ніж двічі на рік) інформування виконавчого органу
місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади про стан дотримання
правопорядку на поліцейській дільниці, ужиті заходи із запобігання правопорушенням,
підвищення довіри населення до поліції;

поліцейська дільниця - територія, що обслуговується ДОП, із чисельністю населення, що не
перевищує 6 тис. осіб у сільській місцевості та 7 тис. осіб - у містах;

поліцейська станція - службове приміщення, що надається ДОП для виконання покладених
на нього завдань із забезпечення правопорядку в межах поліцейської дільниці;

превентивна (профілактична) робота ДОП - діяльність, передбачена законодавством, що
спрямована на запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, перевірку дотримання
обмежень, установлених законом щодо осіб, які перебувають на профілактичному обліку,
здійснення поліцейського піклування;

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

превентивний облік - комплекс організаційно-практичних заходів у діяльності ДОП із
запобігання вчиненню, фіксації та припинення правопорушень, контролю за поведінкою осіб з
метою недопущення повторного вчинення ними правопорушень, дотриманням установлених
законодавством тимчасових обмежень та виконанням покладених зобов'язань.

{Абзац шостий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

5. ДОП під час здійснення своїх повноважень взаємодіють з іншими органами
(підрозділами) поліції, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.

{Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

6. ДОП зобов’язаний виконувати службові функції на закріпленій за ним поліцейській
дільниці в однострої з табельною вогнепальною зброєю, засобами зв’язку та спецзасобами.

Після закінчення несення служби ДОП (крім випадків закріплення табельної вогнепальної
зброї, боєприпасів і спеціальних засобів за поліцейськими на постійне зберігання і носіння)
зобов'язані передати табельну вогнепальну зброю та боєприпаси до органу (підрозділу) поліції
відповідно до Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, затвердженої наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 01 лютого 2016 року №  70, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 250/28380.

{Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

II. Завдання, основні напрями діяльності та повноваження ДОП
1. Завданнями ДОП є:

1) діяльність, що ґрунтується на принципі взаємодії з населенням на засадах партнерства та
має на меті співпрацю з громадянами, громадськими організаціями, установами,
підприємствами різних форм власності;
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2) взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням й
утвореними відповідно до чинного законодавства громадськими формуваннями з охорони
громадського порядку;

3) виконання завдань, спрямованих на дотримання прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави;

4) ужиття заходів для взяття на облік осіб, щодо яких здійснюється превентивна
(профілактична) робота, підтримання в актуальному стані інформаційних підсистем ЄІС МВС;

{Підпункт 4 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

5) співпраця з групами реагування патрульної поліції (далі - ГРПП) щодо застосування
превентивних (профілактичних) заходів щодо осіб, які схильні до вчинення правопорушень та/
або перебувають на профілактичних обліках поліції;

{Підпункт 5 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

6) інформування чергової частини органу (підрозділу) поліції у разі отримання від
населення відомостей про осіб, які мають наміри вчинити кримінальні правопорушення або їх
учинили, розшукуваних злочинців, осіб, які зникли безвісти;

7) організація та контроль діяльності помічника ДОП, що полягає в плануванні роботи,
наданні відповідних доручень та навчанні методиці й тактиці роботи на поліцейській дільниці,
перевірці якості, повноти та об’єктивності складених ним матеріалів;

8) підтримання професійного рівня шляхом навчання в системі службової підготовки та
самопідготовки.

9) регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням його учасниками
Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2001 року № 1306 (із змінами) (далі - ПДР);

{Пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом 9 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

10) здійснення досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

2. Основні  напрями діяльності ДОП:

1) здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних
та інших правопорушень;

2) виявлення причин та умов, що призводять до вчинення кримінальних та
адміністративних правопорушень, ужиття у межах компетенції заходів для їх усунення;

3) ужиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і
публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного
правопорушення;

4) здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події;

5) у випадках, визначених законом, здійснення провадження у справах про адміністративні
правопорушення, прийняття рішення про застосування адміністративних стягнень та
забезпечення їх виконання;

6) доставляння у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у
вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне
правопорушення;

7) ужиття всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної,
допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних
правопорушень, нещасних випадків, особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього
життя чи здоров’я, а також особам, які постраждали від торгівлі людьми;

8) ужиття заходів для запобігання та протидії домашньому насильству і його припинення;

{Підпункт 8 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

9) здійснення контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних
правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального
захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів,
матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;

10) взаємодія відповідно до законодавства у межах контрольованих прикордонних районів з
дільничними інспекторами прикордонної служби щодо проведення превентивних заходів з
протидії нелегальній міграції та іншій протиправній діяльності на державному кордоні,
отримання інформації про шляхи проникнення та накопичення контрабандних товарів, а також
мешканців населених пунктів, розташованих поблизу державного кордону, які здійснюють
незаконні операції з переміщення товарів;

11) вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового
виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також заходів,
спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних
виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснення приводу у
виконавчому провадженні;
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12) участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих
на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

13) здійснення контролю за дотриманням ПДР його учасниками та правомірністю
експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 13 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

14) провадження профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню дітьми
кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому
сприяють, ужиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 14 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

15) прийняття в громадян необхідних документів, визначених у підпунктах 12.2 та 12.5
пункту 12 розділу II Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до
них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077 (із змінами) (далі - наказ
МВС №  622), для одержання в органах поліції дозволів на придбання, зберігання та носіння
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до
них або перереєстрації (продовження терміну дії таких дозволів);

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 15 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

16) здійснення досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 16 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

3. ДОП з метою виконання своїх обов’язків можуть:

1) вимагати від осіб пред’явлення документів, що посвідчують їх особу, та інших
документів у випадках, визначених статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію»;

2) опитувати осіб у випадках, визначених статтею 33 Закону України «Про Національну
поліцію»;

3) застосовувати заходи, передбачені статтями 30, 31 Закону України «Про Національну
поліцію»;

4) затримувати підозрюваних у вчиненні кримінального або адміністративного
правопорушення, доставляти таких осіб до поліцейської станції або органу (підрозділу) поліції.
Відомості стосовно осіб, доставлених до поліцейської станції, фіксуються в журналі обліку
доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (далі - Журнал), передбаченому
Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції,
затвердженою наказом МВС від 06 листопада 2015 року  №  1376, зареєстрованою у
Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за №  1496/27941. За наявності технічної
можливості Журнал ведеться в електронному вигляді;

5) у випадках, визначених законом, здійснювати провадження у справах про
адміністративні правопорушення, приймати рішення про застосування адміністративних
стягнень та забезпечувати їх виконання;

6) відповідно до статті 38 Закону України “Про Національну поліцію” проникати до житла
чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках;

7) здійснювати заходи з контролю за дотриманням обмежень, установлених Законом
України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»;

8) здійснювати контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами порядку та
правил зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, вибухових речовин та матеріалів,
боєприпасів, на які поширюється дозвільна система, а також безпосередньо оглядати місця їх
зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил використання;

9) здійснювати в межах, визначених Законом України «Про Національну поліцію»,
поліцейське піклування;

10) застосовувати поліцейські заходи примусу у випадках та порядку, визначених Законом
України «Про Національну поліцію»;

11) здійснювати превентивні поліцейські заходи, передбачені частиною першою статті 31
Закону України «Про Національну поліцію», з метою отримання та перевірки інформації
стосовно причетності до вчинення кримінальних або інших правопорушень осіб, які мешкають
на закріпленій дільниці;

12) залучати ГРПП для надання допомоги під час затримання та доставляння осіб, які
вчинили правопорушення, виконання ухвал суду та слідчого судді про привід свідків та
підозрюваних до суду та в інших необхідних випадках за погодженням з керівництвом відділу
(сектору) превенції територіального (відокремленого) органу (підрозділу) поліції;

{Підпункт 12 пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

13) проводити перевірку прибуття звільнених осіб до місця проживання в порядку,
встановленому законодавством та визначеному статтею 20 Закону України «Про соціальну
адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення
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волі на певний строк»;

14) вживати у взаємодії зі службою у справах дітей обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій заходів щодо встановлення особи дитини, місця її
проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх
проживання (перебування) у разі надходження повідомлення про дитину, яка залишилась без
батьківського піклування.

У разі виявлення дитини, розлученої із сім’єю, ДОП невідкладно повідомляє про такий
факт територіальний орган ДМС і орган опіки та піклування за місцем виявлення дитини;

У разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини на підставі рішення районної,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської,
районної у місті ради служба у справах дітей разом з представниками закладу охорони здоров'я
вживають заходів до відібрання дитини у батьків та тимчасово влаштовують її відповідно до
чинного законодавства;

15) приймати в громадян необхідні документи, визначені в підпунктах 12.2 та 12.5 пункту
12 розділу II наказу МВС №  622, та передавати ці документи в найкоротший строк до
уповноважених підрозділів з контролю за обігом зброї та дозвільної системи територіальних
(відокремлених) органів (підрозділів) поліції.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим підпунктом 15 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

16) використовувати інші повноваження, визначені законодавством України.

ІІІ. Взаємодія з населенням
1. ДОП з метою впровадження принципу взаємодії з населенням на засадах партнерства

організовує роботу за такими напрямами:

1) протидія злочинності, профілактика правопорушень та охорона публічного порядку за
участю населення;

2) співпраця з органами місцевого самоврядування,  представниками територіальних
громад, населенням, керівниками підприємств, соціальних, навчальних та культурних закладів,
закладів захисту дітей з метою реалізації принципу взаємодії з населенням на засадах
партнерства, обмін інформацією для подальшого її використання під час виконання службових
обов’язків;

3) визначення спільних пріоритетних напрямів роботи та її оцінювання з урахуванням
думки і потреб громадськості.

2. ДОП проводить відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування
областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та
органами місцевого самоврядування і населенням. Інформує про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

3. ДОП у межах поліцейської дільниці проводить серед населення роз'яснювальну роботу
для формування у населення правової культури, негативного ставлення до суспільно
небезпечних явищ з метою підняття іміджу поліції та про способи захисту і самооборони від
злочинних посягань.

4. ДОП у взаємодії з органами соціального захисту населення місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, службами у справах дітей, благодійними,
громадськими організаціями, представниками територіальних громад, спеціалізованими
установами для осіб, які відбули покарання, здійснює роботу із запобігання вчиненню
правопорушень, у тому числі стосовно осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. ДОП формує пропозиції щодо:

1) усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень;

2) ужиття заходів з метою запобігання вчиненню домашнього насильства;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

3) створення громадських формувань з охорони громадського порядку та державного
кордону та/або призупинення (припинення) діяльності таких формувань, які неналежним чином
виконують свої обов’язки, визначені нормами Закону України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону»;

4) покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейської станції та умов роботи;

5) надання необхідної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми.

6. ДОП здійснюють прийом громадян у приміщенні поліцейської станції або іншому місці.
Усі звернення, отримані під час прийому громадян, реєструються відповідно до Порядку
ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019
року за № 223/33194.

{Пункт 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ №  468 від
19.06.2020}

7. При виявленні на території поліцейської дільниці інших порушень, реагування на які не
належить до повноважень поліції, ДОП інформує про це відповідні уповноважені органи.
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8. ДОП співпрацює з представниками громадських формувань з охорони громадського
порядку та державного кордону, надає допомогу в організації їх діяльності, бере участь у
проведенні спільних нарад, під час яких розробляються та погоджуються заходи із забезпечення
публічної безпеки і порядку на територіях обслуговування та взаємодії з патрульною поліцією
(далі - ПП) та ГРПП.

9. ДОП проводить разом з виконавчими органами місцевого самоврядування звірки
кількості громадських формувань з охорони громадського порядку та їх членів, зареєстрованих
відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону», подає пропозиції щодо їх діяльності, виконання статутних прав та
обов’язків.

IV. Особливості організації роботи ДОП на поліцейській дільниці
1. Організація та контроль за роботою ДОП покладаються на заступника начальника

територіального (відокремленого) органу (підрозділу) поліції, який відповідно до розподілу
функціональних обов’язків координує діяльність ДОП та начальника відділу (сектору)
превенції територіального (відокремленого) органу (підрозділу) поліції.

2. Організаційно-розпорядчим актом керівника територіального (відокремленого) органу
(підрозділу) поліції за ДОП закріплюється поліцейська дільниця, якій присвоюється
відповідний порядковий номер.

Територія поліцейської дільниці (її розміри та межі) визначається, а за необхідності -
змінюється керівником відділу (відділення) поліції за поданням заступника керівника, який
відповідно до розподілу функціональних обов’язків координує діяльність ДОП.

3. Надання інформації керівникам виконавчих органів місцевого самоврядування щодо
призначення ДОП та закріплення за ним відповідної поліцейської дільниці.

4. ДОП веде контрольно-наглядову справу, у якій містяться відомості щодо:

1) особливостей території обслуговування, розташування й режиму роботи підприємств,
установ та організацій, об’єктів дозвільної системи, контактів відповідальних осіб органів
місцевого самоврядування, інших довідкових та інформаційних матеріалів щодо території
обслуговування;

2) кількості населення на території;

3) кількості скоєних на поліцейській дільниці кримінальних правопорушень, обставин, які
призводять до їх скоєння;

4) прикмет осіб, які підозрюються у скоєнні або скоїли кримінальні правопорушення;

5) викрадених речей та транспортних засобів, які перебувають у розшуку;

6) місць концентрації осіб, схильних до скоєння правопорушень;

7) сил та засобів, які залучаються до охорони публічного порядку на поліцейській дільниці.

5. ДОП працює за планом, який затверджується керівником відділу (відділення) поліції та
розробляється з урахуванням пріоритетів громади у сфері публічної безпеки та порядку,
оперативної обстановки на дільниці.

6. У своїй роботі ДОП взаємодіє з іншими органами та підрозділами поліції шляхом обміну
інформацією, участі в плануванні та реалізації спільних заходів, що проводяться за наказом
керівника відділу (відділення) поліції.

7. Використання ДОП та їх помічників поза межами закріплених за ними поліцейських
дільниць та для виконання завдань, не пов’язаних з їх службовими обов’язками, здійснюється у
виняткових випадках за наказами керівників територіальних органів (підрозділів) поліції.

8. На період тривалої відсутності ДОП (відпустка, навчання, хвороба, відрядження) його
обов’язки покладаються на іншого ДОП або помічника ДОП з обов’язковим інформуванням
відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування.

9. Межі поліцейської дільниці визначаються керівником відділу (відділення) поліції з
урахуванням площі території та специфіки регіону.

Залежно від стану криміногенної обстановки на дільниці вказані критерії можуть бути
чинником для введення додаткових посад ДОП, старшого ДОП, помічника ДОП або утворення
додаткової поліцейської дільниці.

10. Організацію та контроль за виконанням службових обов'язків ДОП та їхніми
помічниками на поліцейській дільниці забезпечує старший дільничний офіцер поліції.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 468 від 19.06.2020}

V. Організація роботи ДОП з особами, які перебувають на
профілактичному обліку

{Заголовок розділу в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

1. ДОП здійснює превентивні заходи щодо осіб, схильних до вчинення правопорушень, та
осіб, які перебувають на обліку в органах поліції, для попередження вчинення ними
правопорушень із залученням до цієї роботи громадськості.

2. ДОП ставить на превентивний облік та в межах своєї компетенції проводить
профілактичну роботу з:

1) особами, звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за умисний
злочин і в яких судимість не знято або не погашено в установленому законом порядку;

2) особами, схильними до вчинення домашнього насильства (кривдниками).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
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{Підпункт 2 пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 468
від 19.06.2020}

3. ДОП в установленому порядку ініціює встановлення адміністративного нагляду щодо
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які за ознаками судимості підпадають під дію Закону
України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».

4. На підставі аналізу додержання раніше судимими особами встановлених судом
обмежень, визначених Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими
з місць позбавлення волі», ДОП подає керівнику відділу (відділення) поліції пропозиції щодо
продовження адміністративного нагляду.

5. ДОП вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень.
Припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

6. ДОП виявляє на поліцейській дільниці осіб, схильних до вчинення домашнього
насильства (кривдників), та вживає превентивних заходів, передбачених законодавством і
спрямованих на запобігання правопорушенням, пов'язаним з домашнім насильством, відповідно
до норм Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству."

{Пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 468 від 19.06.2020}

7. Рішення про поставлення особи на профілактичний облік приймає керівник відділу
(відділення) поліції або його заступник на підставі наданих ДОП матеріалів.

{Абзац перший пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

Відомості про осіб, зазначених у пункті 2 цього розділу, заносяться до ЄІС МВС.

Унесення зазначених відомостей до ЄІС МВС покладається на начальника сектору
превенції територіального (відокремленого) підрозділу поліції або працівника цього сектору, до
обов’язків якого входить організація роботи з особами, які перебувають на профілактичному
обліку.

{Абзац третій пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

У ДОП зберігаються відомості про осіб, які перебувають на профілактичному обліку та
проживають на території, закріпленій за відповідною поліцейською дільницею.

{Абзац четвертий пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

Облікові справи (далі - ОС) заводяться відносно раніше судимих осіб, щодо яких
установлено адміністративний нагляд, та осіб, засуджених до позбавлення волі за тяжкі,
особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні
злочини, якщо ці особи після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від
відбування покарання, незважаючи на попередження поліції, систематично порушують
публічний порядок і права громадян, учиняють інші правопорушення.

ОС реєструються ДОП в підрозділі документального забезпечення територіального
(відокремленого) підрозділу поліції.

ОС зберігаються у начальника сектору превенції територіального (відокремленого)
підрозділу поліції або працівника цього сектору. З моменту закінчення строку перебування на
обліку особи вказаної категорії ОС передається на архівне зберігання в передбачені
законодавством строки.

У разі зміни постійного місця проживання особи, стосовно якої працівниками поліції
проводяться превентивні заходи, до підрозділу поліції за територіальністю в стислі строки
надсилається відповідна інформація.

Забороняється зняття з обліку особи, яка перебуває на профілактичному обліку та переїхала
на нове місце проживання, без надходження з відповідного територіального (відокремленого)
підрозділу поліції підтвердної інформації про поставлення її на облік в зазначеному місці.

{Абзац дев'ятий пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 468 від 19.06.2020}

8. Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника
органу Національної поліції:

у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом;

достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно
характеризується за місцем роботи і проживання.

Адміністративний нагляд автоматично припиняється:

після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом Національної поліції не
подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду;

у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця
відбування покарання;

у разі смерті піднаглядного.

VI. Управління та координація роботи ДОП в системі Національної
поліції України

1. Управління та координацію роботи ДОП у центральному органі управління поліцією
здійснює управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності
Національної поліції України.
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2. Управління та координацію роботи ДОП у територіальному органі  поліції здійснюють
відділи (сектори) дільничних офіцерів поліції управлінь превентивної діяльності головних
управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.

3. Управління та координацію роботи ДОП на рівні територіального (відокремленого)
підрозділу поліції здійснює відповідний відділ, сектор превенції цього підрозділу.

VIІ. Матеріально-технічне забезпечення ДОП
1. Для належного виконання службових обов’язків ДОП (у разі необхідності) надаються

службові приміщення (поліцейська станція) в межах визначеної поліцейської дільниці.

2. При розгляді питання про виділення службового приміщення під поліцейську станцію
враховується можливість розміщення в ньому для спільної роботи ДОП, його помічника,
працівників ГРПП та представників громадськості, забезпечення належними умовами для
виконання покладених на них завдань.

3. Приміщення поліцейської станції забезпечується:

1) необхідною оргтехнікою та витратними матеріалами до неї, можливістю формувати та
користуватися базами даних, що входять до ЄІС МВС, та мережею Інтернет, металевою шафою
(сейфом) для зберігання службової документації, стаціонарними засобами зв’язку та
спеціальними засобами індивідуального захисту;

2) табличкою із підсвічуванням з написом «Поліцейська станція» та із зазначеними на ній
телефонами ДОП та чергового територіального (відокремленого) підрозділу поліції;

3) меблями (столи, стільці, шафи для одягу та паперів) та інвентарем (інформаційні стенди,
сейфи, вогнегасники, індивідуальні аптечки);

4) службовою документацією (настінний план поліцейської дільниці, контрольно-наглядова
справа поліцейської дільниці, Журнал, ця Інструкція, нормативно-правові акти МВС, які
регулюють діяльність поліції, організаційно-розпорядчі акти Національної поліції України);

5) спеціальною юридичною літературою.

4. Для виконання покладених на ДОП завдань відповідно до законодавства ДОП
забезпечуються автомобільним транспортом, логістичними пристроями (планшетними
комп'ютерами), індивідуальними цифровими нагрудними відеокамерами, спеціальними
технічними пристроями для друку постанови по справі про адміністративне правопорушення в
електронній формі у вигляді стрічки.

{Пункт 4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ №  468 від
19.06.2020}

Т.в.о. директора Департаменту  
формування політики  
щодо підконтрольних  

Міністрові органів влади  
та моніторингу МВС С.Є. Житняк
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