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1.

Місце органів внутрішніх справ серед інших правоохоронних органів

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 - Міністерство
внутрішніх справ України (МВС) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сферах:

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і
держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також
надання поліцейських послуг;

захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної
справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійнорятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших
визначених законодавством категорій мігрантів.
Повноваження МВС України дуже широкі і визначені в Положенні про МВС
України, зокрема:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що
належать до його компетенції;
3) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до
прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові
України;
4) розробляє проекти державних програм з питань забезпечення публічної безпеки
і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху, охорони державного
кордону, захисту об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, а
також з питань міграції;
5) забезпечує міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та
укладенні міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції,
забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання укладених
міжнародних договорів України;
6) організовує в межах повноважень, передбачених законом, організаційноуправлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності;
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7) організовує та забезпечує проведення судової експертизи в кримінальному та
виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах,
справах про адміністративні правопорушення;
8) організовує в порядку, визначеному законодавством, провадження науководослідної діяльності у сфері судової експертизи;
9) у разі потреби забезпечує в установленому порядку участь працівників
Експертної служби МВС як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування
та судового розгляду;
10) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне
регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами.
МВС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства.
Забезпечення належного функціонування органів системи МВС здійснюють
заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, заклади охорони
здоров’я, підприємства, науково-дослідні експертно-криміналістичні центри та
наукові установи, що належать до сфери управління МВС.
МВС здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в
установленому порядку територіальні органи, а також заклади та установи. У процесі
виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими
державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом
України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та
організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних
організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єрміністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

2.

Система органів внутрішніх справ України

Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442, визначено систему
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
через Міністерство внутрішніх справ України та безпосередньо через Міністра
внутрішніх справ.
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Так, відповідно до розділу ІІІ зазначеної Постанови до системи Міністерства
внутрішніх справ України входять:

Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

Державна
прикордонна
служба
України
правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання
щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій - є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику
у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної
справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійнорятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

Державна міграційна служба України - центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів;

Національна гвардія України - є військовим формуванням з
правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ
України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод
і законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших
протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської
безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної
безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності,
діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних
організацій, організованих груп та злочинних організацій.

3.

Правова основа діяльності поліції. Основні завдання та функції
поліції

Основною складовою системи Міністерства внутрішніх справ є Національна
поліція України. Згідно із Законом України «Про Національну поліцію» Національна
поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
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Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.
Завданнями поліції відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національну
поліцію» є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій
потребують такої допомоги;
У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами
Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
Діяльність поліції будується на принципах:

верховенство права;

дотримання прав і свобод людини;

законності;

відкритості та прозорості;

політичної нейтральності;

взаємодії з населенням на засадах партнерства;

безперервності.
Основні повноваження поліції передбачені у ст. 23 Закону України «Про
Національну поліцію». Так, поліція відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання
вчиненню правопорушень;
2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та
адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх
усунення;
3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних
правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;
4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних
осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального,
адміністративного правопорушення;
5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події;
6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах
визначеної підслідності;
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7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування,
слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали
безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;
8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про
адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних
стягнень та забезпечує їх виконання;
9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб,
підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення;
10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях,
площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових
портах, інших публічних місцях;
11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил
дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних
засобів на вулично-дорожній мережі;
12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених
законом;
13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних
засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері
безпеки дорожнього руху;
14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної
і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи
адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в
ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;
15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або
інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним
трупом;
16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку,
визначених законом;
17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за
дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки,
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,
вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед
дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді
позбавлення волі;
18) вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або
насильству за ознакою статі;
19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку,
визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у
здійсненні державної охорони;
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20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права
приватної і комунальної власності;
21) здійснює контроль 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 органів внутрішніх справ;
22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення
вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої
зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або
психотропних речовин;
23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за
дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні
радіоактивного забруднення;
24) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або
надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на
всій території України або в окремій місцевості;
25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних
органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та
міжнародних договорів України;
26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону;
27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час
примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а
також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних
виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні
виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук
боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або
рішенням суду.

