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ВСТУП 

Діяльність Національної поліції України в межах виборчої 
кампанії можна розглядати як функціонування в особливих 
умовах, оскільки з початком виборчих процедур посилюється 
політична активність громадян та їх об’єднань, загострюється 
боротьба за владу, зокрема з використанням незаконних методів 
і технологій ведення виборчої кампанії. Це своєю чергою 
негативно позначається на загальній захищеності прав і свобод 
громадян та ускладнює діяльність Національної поліції України. 

Слід зауважити, що йдеться не про власне проведення 
виборів, участь у підрахунку голосів, а саме про забезпечення 
умов для належного проведення виборчої кампанії. 

Вибори – це політичний процес, під час якого може 
відбуватися жорстке протистояння політичних партій чи 
окремих кандидатів. Національна поліція України не є 
суб’єктом виборчого процесу, тому не повинна втручатися в це 
протистояння до моменту, доки воно не вийде за межі закону. 

З огляду на завдання та функції Національної поліції 
України, можна стверджувати, що її участь у виборах є 
найбільш необхідною та доцільною на таких етапах виборчого 
процесу: 

– під час проведення передвиборчої агітації;  
– під час голосування в день виборів, підрахунку голосів 

виборців, підбиття підсумків голосування й визначення 
результатів виборів.  

Повноваження Національної поліції України у сфері 
забезпечення волевиявлення громадян можна визначити так: 

– забезпечення публічної безпеки та порядку (під час 
заходів передвиборчої агітації, у зонах розміщення чи 
безпосередньо в місцях розташування виборчих дільниць); 

– попередження та припинення злочинів і правопорушень 
під час проведення виборів; 

– виявлення порушників законодавства про вибори та 
документування їхньої протиправної діяльності з метою 
забезпечення подальшого притягнення до відповідальності;  
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– охорона приміщень виборчих дільниць до голосування 
та безпосередньо під час нього; 

– забезпечення супроводження й охорони бланків 
бюлетенів під час транспортування їх до виборчих дільниць; 

– супроводження, охорона та запобігання обставинам, за 
яких можливе внесення змін або знищення виборчої 
документації під час транспортування її до окружних виборчих 
комісій після підрахування голосів. 
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1. Загальні положення
1
 

Право голосу мають громадяни України, яким на день 
голосування виповнилося 18 років (ч. 1 ст. 7 Виборчого кодексу 
України (далі – ВКУ)). Громадяни України, які мають право 
голосу, є виборцями (ч. 3 ст. 7 ВКУ). Підставою реалізації 
виборцем свого права голосу на виборах є його включення до 
списку виборців на виборчій дільниці відповідно до Кодексу 
(ч. 4 ст. 7 ВКУ).  

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, 
міської ради, сільського, селищного, міського голови мають 
виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної 
територіальної громади.  

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, 
міської ради територіальної громади та сільського, селищного, 
міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена 
до території відповідної територіальної громади.  

Право голосу на виборах депутатів районної ради мають 
виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з 
територіальних громад відповідного району.  

Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають 
виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з 
територіальних громад відповідної області.  

Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради 
(у місті з районним поділом, де утворені районні у місті ради) 
мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території 
відповідного району в місті.  

Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження 
виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, інвалідності й стану здоров’я, за мовними або 

                                                           
1 Див.: Навчальний посібник для членів територіальних виборчих 

комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Вибори 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 

2020 року / А. С. Деніс, А. О. Матвієнко ; за заг. ред. О. М. Діденко, А. Є. Гевко ; 

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Київ : АК-Груп, 2020. 
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іншими ознаками забороняються, крім обмежень, визначених 
законом (ч. 8 ст. 7 ВКУ)  

Не мають права голосу на місцевих виборах (ч. 7 ст. 7 
ВКУ):  

– військовослужбовці строкової служби;  
– громадяни України, які проживають за кордоном;  
– особи, визнані судом недієздатними;  
– громадяни України, які за вироком суду перебувають у 

місцях позбавлення волі, оскільки вважаються такими, що не 
входять до жодної територіальної громади.  

Громадяни України беруть участь у виборах на рівних 
засадах (ч. 1 ст. 12 ВКУ). Кожен виборець має один голос на 
кожних виборах, у яких він має право брати участь. Виборець 
може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, 
де він включений до списку виборців. У випадку одночасного 
проведення різних виборів виборець може реалізувати своє 
право голосу тільки на одній виборчій дільниці, спільній для 
всіх виборів, які проводяться одночасно (ч. 2 ст. 12 ВКУ). 
Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, 
встановленому Кодексом.  

Усі партії (організації партій), які набули статусу суб’єкта 
виборчого процесу, й усі кандидати, зареєстровані згідно з 
вимогами чинного законодавства, мають рівні права та 
можливості й беруть участь у відповідному процесі на рівних 
умовах (ч. 3, 4 ст. 12 ВКУ).  

Пряме виборче право. Під час місцевих виборів виборці 
обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 
голів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів (виборчі 
списки кандидатів), зареєстрованих у порядку, встановленому 
Кодексом. Результати виборів визначаються безпосередньо за 
підсумками голосування виборців (ч. 1 ст. 13 ВКУ).  

Вільні вибори. Громадянам України забезпечуються 
умови для вільного формування своєї волі та її вільного 
виявлення під час голосування (ч. 1 ст. 14 ВКУ).  

Громадяни України мають право вільно агітувати за або 
проти кандидатів, партій (організацій партій) – суб’єктів 
відповідного виборчого процесу, вільно та всебічно 
обговорювати передвиборні програми кандидатів, партій 
(організацій партій), політичні, ділові й особисті якості 



 

8 

кандидатів. Кандидати, партії (організації партій) – суб’єкти 
відповідного процесу можуть вільно вести передвиборну 
агітацію з дотриманням вимог Кодексу (ч. 2 ст. 14 ВКУ).  

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи 
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню 
та вільному виявленню волі виборця, забороняється (ч. 3 ст. 14 
ВКУ). 

Чесні вибори. Виборчі права громадян України 
захищаються законом. Громадяни мають право на захист своїх 
виборчих прав та інших прав на участь у виборчому процесі 
шляхом оскарження порушень до відповідних ВК або у 
судовому порядку. За порушення виборчих прав громадян винні 
особи несуть відповідальність у порядку, встановленому 
законом (ч. 1 ст. 19 ВКУ).  

Добровільність участі у виборах. Участь громадян 
України у виборах є добровільною. Ніхто не може бути 
примушений до участі чи неучасті в голосуванні на виборах, а 
також у висуванні кандидатів, передвиборній агітації, інших 
виборчих заходах чи здійсненні інших виборчих процедур (ч. 1 
ст. 15 ВКУ).  

Таємне голосування. Голосування на виборах в Україні є 
таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, 
встановлення або розголошення змісту волевиявлення 
конкретного виборця будь-яким чином забороняється (ч. 1 ст. 16 
ВКУ). 

Членам ВК, офіційним спостерігачам, представникам 
засобів масової інформації, іншим особам забороняється 
вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають 
можливість встановити зміст волевиявлення конкретного 
виборця (ч. 2 ст. 16 ВКУ). 

Особисте голосування. Кожен виборець голосує на 
виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передання 
виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється (ч. 1 
ст. 17 ВКУ). 

Допомога виборцю, який внаслідок інвалідності та/або 
стану здоров’я не може самостійно заповнити виборчий 
бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, не вважається 
порушенням, якщо така допомога надана відповідно до його 
волевиявлення (ч. 2 ст. 17 ВКУ).  
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Виборчі права. Основні виборчі права громадян України 
включають (ч. 2 ст. 6 ВКУ): 

1) право вільно обирати (право голосу на виборах);  
2) право бути обраним. Громадяни України мають також 

інші права на участь у виборчому процесі, пов’язані з їхніми 
основними виборчими правами (ч. 3 ст. 6 ВКУ).  

Права виборців на участь у виборчому процесі, пов’язані з 
правом голосу (ч. 1 ст. 9 ВКУ):  

1) бути членами ВК, які організовують підготовку та 
проведення відповідних виборів;  

2) отримувати й поширювати інформацію, що стосується 
підготовки та проведення відповідних виборів;  

3) брати участь у проведенні передвиборної агітації на 
відповідних виборах;  

4) здійснювати спостереження за проведенням 
відповідних виборів;  

5) оскаржувати порушення власних виборчих прав, інших 
власних особистих прав і законних інтересів, пов’язаних з 
участю у виборчому процесі. Зазначені права здійснюють на 
виборах. 

 

Типи та види місцевих виборів. Основні засади місцевих 

виборів. Виборчий процес. Типи виборів 

Місцеві вибори поділяють на такі типи (ч. 1 ст. 3 ВКУ): 

– вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим; 

– вибори депутатів сільської, селищної, міської ради; 

– вибори сільського, селищного, міського голови; 

– вибори депутатів районної ради; 

– вибори депутатів обласної ради; 

– вибори депутатів районної у місті ради (у містах, де 

утворені районні у місті ради). 

Види виборів. Місцеві вибори можуть бути (ч. 1 ст. 194 

ВКУ): 

– черговими; 

– позачерговими, 

– повторними; 
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– проміжними; 

– додатковими; 

– першими. 

25 жовтня 2020 року в Україні проводяться чергові та 

перші місцеві вибори. 

Виборчі системи на місцевих виборах. Основні засади 

місцевих виборів, тобто систему, за якою проводять вибори, 

визначено в ст. 192 Кодексу. 

I. Вибори депутатів сільської, селищної, міської ради 

(територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) 

проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в 

багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія 

відповідної територіальної громади (ч. 1 ст. 192 ВКУ). У 

кожному такому окрузі може бути обрано не менше ніж два і не 

більше ніж чотири депутати. 

II. Вибори депутатів до обласних, районних, районних у 

місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад 

(територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

проводяться за системою пропорційного представництва з 

відкритими виборчими списками організацій політичних партій 

у територіальному виборчому окрузі, на які поділяється єдиний 

багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією 

відповідно області, району, міста, району в місті, села, селища 

згідно з адміністративно-територіальним устроєм або 

територією міської, сільської, селищної територіальної громади 

(ч. 2 ст. 192 ВКУ). 

III. Вибори сільського, селищного, міського голови (міста 

з кількістю виборців до 75 тисяч осіб) проводяться за 

мажоритарною виборчою системою відносної більшості в 

єдиному одномандатному сільському, селищному, міському 

виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією села, 

селища, міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

або територією сільської, селищної, міської територіальної 

громади (ч. 3 ст. 192 ВКУ). 
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IV. Вибори міського голови (міста з кількістю виборців 

75 тисяч осіб і більше) проводяться за мажоритарною виборчою 

системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному 

міському виборчому окрузі, що збігається з територією міста 

згідно з адміністративно-територіальним устроєм або 

територією міської територіальної громади (ч. 4 ст. 192 ВКУ). 

Виборчий процес – це здійснення суб’єктами виборчого 

процесу, а саме: 

– виборцем, який має право голосу на відповідних 

виборах; 

– виборчою комісією, уповноваженою здійснювати 

підготовку та проведення відповідних виборів; 

– партією (організацією партії), яка висунула кандидатів 

на відповідних виборах; 

– кандидатом, зареєстрованим для участі у відповідних 

виборах у порядку, встановленому Кодексом; 

– офіційним спостерігачем від кандидата чи партії 

(організації партії) – суб’єкта відповідного виборчого процесу 

або від громадської організації, зареєстрованого в порядку, 

встановленому Кодексом протягом встановленого періоду часу 

виборчих процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням 

відповідних виборів, встановленням й офіційним 

оприлюдненням їх результатів (ч. 1 ст. 20; ч. 1 ст. 22 ВКУ).  

Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня 

чергових місцевих виборів. 

Виборчий процес завершується через 15 днів після 

офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. 

Виборчий процес місцевих виборів передбачає такі етапи 

(ч. 1 ст. 196 ВКУ): 

1) утворення виборчих округів; 

2) утворення ДВК; 

3) складання списків виборців, їх перевірка й уточнення; 

4) висування та реєстрація кандидатів; 

5) проведення передвиборної агітації; 

6) голосування в день виборів; 
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7) підрахунок голосів виборців, підбиття підсумків 

голосування і результатів місцевих виборів. 

У випадках, передбачених Кодексом, виборчий процес 

охоплює також такі етапи: 

8) повторне голосування; 

9) підрахунок голосів виборців, підбиття підсумків 

повторного голосування та результатів місцевих виборів. 
Офіційні спостерігачі. У виборчому процесі можуть 

брати участь: 
– офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати в 

багатомандатних виборчих округах; 
– офіційні спостерігачі від кандидатів на посаду 

сільського, селищного, міського голови; 
– офіційні спостерігачі від партій, які висунули виборчі 

списки; 
– офіційні спостерігачі від громадських організацій, яким 

у порядку, встановленому Кодексом, надано дозвіл мати 
офіційних спостерігачів на відповідних виборах. 

Міжнародні спостерігачі. Офіційні спостерігачі від 
іноземних держав і міжнародних організацій можуть вести 
спостереження за ходом виборчого процесу, однак вони не є 
суб’єктом виборчого процесу. 

ЦВК акредитує та видає офіційним спостерігачам від 
іноземної держави й міжнародної організації посвідчення за 
встановленою формою (ч. 1, 4 ст. 59 ВКУ). 

Права та обов’язки засобів масової інформації. Під час 
здійснення своїх повноважень представники ЗМІ мають право: 

– здійснювати інформування про перебіг виборчого 
процесу, події, пов’язані з виборами, на засадах збалансованості, 
достовірності, повноти й точності, об’єктивності поширюваної 
інформації, доступності з дотриманням вимог законодавства про 
інформацію та про засоби масової інформації, норм 
журналістської етики (ч. 6 ст. 12 ВКУ); 

– здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із 
застосуванням необхідних технічних засобів (ч. 1 ст. 25 Закону 
України «Про інформацію»); 

– бути присутніми на засіданнях виборчої комісії, зокрема 
під час підрахунку голосів виборців і встановленні результатів 
голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день 



 

13 

повторного голосування в приміщенні, де проводиться 
голосування (не більше ніж дві особи від одного засобу масової 
інформації) (ч. 8 ст. 36 ВКУ); 

– брати участь у спеціальному інформаційному 
забезпеченні місцевих виборів на замовлення відповідної 
виборчої комісії, а щодо фактів і подій, пов’язаних з виборчим 
процесом, – за власною ініціативою з дотриманням вимог 
Кодексу (ч. 2 ст. 232 ВКУ); 

– отримувати інформацію щодо підготовки та проведення 
місцевих виборів. 

Документи представника ЗМІ. Представник засобів 
масової інформації має пред’явити один з таких документів: 

– редакційне посвідчення; 
– посвідчення журналіста, видане Національною спілкою 

журналістів України; 
– посвідчення журналіста, видане медіапрофспілкою; 
– прес-карта інших журналістських організацій. 
Такі посвідчення можуть мати довільну форму, однак 

варто зважати на термін дії цього документа. 
Якщо посвідчення не містить фотокартки, воно є дійсним 

лише за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, 
наприклад, паспорта громадянина України. 

 
 

2. Забезпечення публічної безпеки та порядку 
на виборчих дільницях 

Національна поліція України організовує свою роботу під 
час виборчого процесу, зокрема у вихідні дні та в день 
голосування, так, щоб забезпечити охорону приміщень 
виборчих комісій, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої 
виборчої документації, прийом і розгляд документів щодо 
підготовки й проведення виборів, позовних заяв, скарг і 
звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені 
Виборчим кодексом України. 

Органи Національної поліції України за день до дня 
голосування оприлюднюють на офіційних вебсайтах попередні 
відомості про кількість зареєстрованих звернень про порушення 
виборчого законодавства під час відповідного виборчого процесу 



 

14 

та роз’яснення відповідальності за порушення законодавства про 
вибори. Протягом десяти днів після дня голосування Національна 
поліція України забезпечує оприлюднення на офіційному 
вебсайті узагальнених відомостей про кількість розпочатих 
кримінальних проваджень і кількість зареєстрованих органами 
Національної поліції України звернень, пов’язаних із 
порушенням законодавства про вибори під час відповідного 
виборчого процесу. 

Органи Національної поліції України зобов’язані не 
пізніше як за вісім днів до дня виборів забезпечити цілодобову 
охорону приміщень виборчих комісій, а також, у разі 
необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії – 
органів ведення Державного реєстру виборців. 

З моменту утворення дільничних виборчих комісій 
відповідальний від керівництва територіального органу поліції 
встановлює взаємодію з їхніми членами з питань забезпечення 
публічної безпеки й порядку, збереження майна тощо.  

З головами комісій вирішують питання щодо можливості 
надання для розташування поліцейських окремих кімнат з 
необхідним інвентарем, встановлення в них засобів зв’язку, 
стендів зі зразками посвідчень кандидатів, їхніх довірених осіб, 
офіційних спостерігачів від партій, іноземних держав, 
міжнародних організацій, уповноважених осіб від політичних 
партій. 

Крім цього, з керівниками виборчих дільниць слід 
розробити паспорт виборчої дільниці, у якому зазначити такі 
відомості: 

– назву та номер виборчого округу, виборчої дільниці, їхні 
юридичні адреси й номери телефонів; 

– прізвища, ім’я та по батькові голови, заступників 
голови, секретарів, їхні домашні адреси й номери телефонів; 

– схему розташування приміщень виборчої дільниці із 
зазначенням маршрутів нарядів і постів, пожежних гідрантів; 

– розміщення первинних засобів пожежогасіння та перелік 
майна, що знаходиться в користуванні виборчої дільниці, їх 
розташування в приміщеннях; 

– загальну систему охоронної сигналізації, зокрема 
приміщення, де розміщено сейф із бюлетенями, а також інші 
види охорони приміщень; 



 

15 

– відтиски печаток, якими опечатують приміщення та 
сейфи; 

– номери телефонів аварійних служб, керівників і 
територіальних органів поліції, оперативного штабу, резервного 
телефону для екстреного зв’язку, а також Служби безпеки 
України, прокуратури, суду; 

– інші відомості, що можуть бути корисними під час 
виконання службових обов’язків. 

Паспорти розробляють у трьох примірниках: перший – 
для використання черговою частиною, другий – для 
оперативного штабу, третій повинен бути на виборчій дільниці. 

З огляду на недостатню чисельність особового складу, 
залученого до забезпечення охорони приміщень виборчих 
дільниць, керівникам територіальних органів поліції 
рекомендується заздалегідь узгодити питання з головами 
окружних виборчих комісій щодо завезення бюлетенів на 
виборчі дільниці за добу до проведення виборів.  

Територіальна виборча комісія забезпечує збереження та 
охорону виборчих бюлетенів, отриманих від виборчої комісії 
Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з 
кількістю виборців 90 тис. і більше осіб) виборчої комісії. 
Виборчі бюлетені зберігають у приміщенні територіальної 
виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), 
який (яку) опечатують на засіданні комісії стрічкою, 
проставляючи на ній підписи всіх присутніх членів комісії та 
печатку комісії. Сейф (металева шафа або окрема кімната) 
постійно (до передання виборчих бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям) знаходиться під охороною поліцейського. 

Члени дільничної виборчої комісії транспортують 
отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної 
виборчої комісії в супроводі поліцейського, а в разі 
необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії – 
співробітників Служби безпеки України, на яких покладається 
обов’язок охорони виборчих бюлетенів. 

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою опечатано 
сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки 
на ній дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це 
органи Національної поліції України й окружну виборчу 
комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії 
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перераховують виборчі бюлетені, про що складають акт, який 
підписують усі присутні на засіданні дільничної виборчої 
комісії та скріплюють печаткою комісії. Кількість виборчих 
бюлетенів, зазначену в акті, вважають кількістю бюлетенів, 
отриманих дільничною виборчою комісією. 

Перед залученням на службу керівники територіальних 
органів поліції особисто проводять інструктажі нарядів, 
акцентуючи увагу на необхідності дотримання законності, 
чемного й уважного ставлення до громадян на виборчих 
дільницях, ставлять конкретні завдання на весь період несення 
служби, визначають порядок їх виконання, перевіряють 
готовність особового складу до несення служби, дотримання 
встановлених правил носіння однострою поліцейських, 
зовнішній вигляд, наявність необхідної екіпіровки, знання своїх 
прав та обов’язків, окремих положень нормативних актів, 
правил застосування зброї, спеціальних засобів, дій у 
нестандартних ситуаціях. 

Після проведення інструктажу керівники територіальних 
органів поліції особисто перевіряють усі закріплені виборчі 
дільниці, узяття під охорону поліцейськими виборчих бюлетенів 
та іншої виборчої документації (опечатування сейфів, кімнат, де 
їх зберігають). 

Поліцейські на виборчих дільницях повинні за 
встановленим графіком, проте не рідше ніж через кожні дві 
години, повідомляти робочі групи оперативного штабу 
територіального органу поліції про стан оперативної обстановки 
на виборчій дільниці. 

Про кожне повідомлення роблять запис в окремому, 
спеціально заведеному в оперативному штабі територіального 
підрозділу поліції журналі. Для здійснення позачергових 
повідомлень доцільно передбачити в оперативному штабі 
окремий резервний телефон. 

Відповідальні від керівництва територіальних органів 
поліції здійснюють за встановленим графіком, але не рідше ніж 
через кожні дві–три години, перевірку несення служби 
поліцейськими на виборчих дільницях, про що роблять 
відповідні відмітки в книзі (зошиті) перевірки нарядів. 

Під час перевірки нарядів увагу зосереджують на 
території, прилеглій до виборчих дільниць, знаходження на ній 
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підозрілих предметів, пожежонебезпечних речовин, стороннього 
автотранспорту, у разі виявлення яких необхідно негайно 
інформувати чергові частини територіальних органів поліції та 
їхні оперативні штаби для вжиття невідкладних заходів щодо 
усунення недоліків. 

Організацію проведення голосування та підтримання в 
приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення 
таємності волевиявлення виборців під час голосування 
покладено на дільничну виборчу комісію. У разі вчинення 
правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, 
голова або заступник голови дільничної виборчої комісії має 
право запросити в приміщення для голосування поліцейського, 
який повинен ужити щодо порушника передбачені законом 
заходи й залишити приміщення для голосування. Перебування 
поліцейських у приміщенні для голосування в інших випадках 
заборонено. 

У день виборів нову зміну нарядів на виборчих дільницях 
доцільно виставляти заздалегідь, наприклад, о 6 год 30 хв, 
визначивши несення служби до закінчення виборів і завезення 
бюлетенів до окружних виборчих дільниць. До 8 год цього дня 
наряди поліції повинні ретельно обстежити територію, прилеглу 
до виборчої дільниці, її приміщення на предмет виявлення 
сторонніх предметів, спільно з головою комісії перевірити 
наявність майна, цілісність опечатаних приміщень і сейфів, де 
зберігається виборча документація. Про результати повідомляють 
оперативним штабам територіальних органів поліції. 

Поліцейські можуть здійснювати охорону правопорядку в 
день голосування та під час підрахунку голосів лише поза 
межами приміщення для голосування. У разі виявлення фактів 
порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар 
комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з 
відновлення правопорядку й на час, необхідний для таких дій. 

На період проведення виборів поліцейські забезпечують 
публічну безпеку та порядок на території, прилеглій до будівлі 
виборчої дільниці. Уживають заходів щодо недопущення 
протиправних виявів, зокрема попередження порушень вимог 
Виборчого кодексу України (продовження передвиборчої 
агітації, оприлюднення результатів опитування, перешкоджання 
здійсненню виборцями права на участь у виборах, втручання 
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сторонніх осіб у діяльність виборчої комісії тощо). Про такі 
випадки негайно слід інформувати голову виборчої комісії та 
оперативний штаб територіального органу поліції. 

Після закінчення виборів (після 20 год), у разі звернення 
голови виборчої комісії про надання допомоги для звільнення 
приміщення виборчої дільниці від сторонніх осіб, поліцейські 
повинні у ввічливій формі запропонувати всім, крім членів 
виборчої комісії, офіційних спостерігачів, уповноважених осіб 
партії, залишити приміщення та не заважати членам комісії 
виконувати покладені на них обов’язки. Поліцейські 
продовжують нести службу до повного завершення діяльності 
виборчої комісії. 

 
 

3. Супроводження, транспортування виборчих 
 документів поліцейськими 

Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими 
бюлетенями, контрольними талонами та предметами, списками 
виборців, а також (за наявності) окремими думками членів 
виборчої комісії, викладеними в письмовій формі, актами, 
заявами, скаргами й рішеннями, прийнятими комісією, після 
закінчення засідання комісії транспортують до відповідної 
територіальної виборчої комісії. Транспортування здійснюють 
голова або заступник голови дільничної виборчої комісії та інші 
два члени цієї комісії – представники двох інших організацій 
партій, на підтримку регіональних списків яких подано 
найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці, під охороною 
та в супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за 
зверненням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, 
обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тис. і більше 
осіб) виборчої комісії – співробітників Служби безпеки України. 
Інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, офіційні 
спостерігачі за бажанням можуть також супроводжувати 
транспортування таких документів. Супроводження цих 
документів іншими особами заборонено. Під час транспортування 
документів заборонено розпечатувати пакети з виборчими 
бюлетенями й іншою документацією. 



 

19 

Поліцейський доповідає в оперативний штаб 
територіального органу поліції про те, що підрахунок голосів 
закінчився, і разом з головою дільничної виборчої комісії або 
заступником голови й іншими двома членами цієї комісії 
розпочинає супроводження документів до територіальної 
виборчої комісії. Поліцейський здійснює охорону до моменту 
передання та отримання документів територіальною виборчою 
комісією. Після цього доповідає в оперативний штаб 
територіального підрозділу поліції про завершення охорони 
документів і діє за вказівкою керівництва.  

У разі якщо територіальна виборча комісія повертає 
документи на доопрацювання дільничній виборчій комісії, 
поліцейський доповідає про це в оперативний штаб 
територіального органу поліції та продовжує здійснювати 
охорону документів. Якщо доопрацювання документів 
дільнична виборча комісія буде здійснювати занадто довго, 
керівник територіального підрозділу поліції повинен 
забезпечити чергову зміну поліцейського.   

 



 

 

2
0
 

4. Ситуації на виборчих дільницях і реагування на них 

№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

1. Група громадян 
заблокувала під’їзний 
шлях до виборчої 
дільниці, не даючи 
змоги транспортувати 
виборчі бюлетені 
після закінчення 
голосування 

 Негайно доповісти 
про ситуацію, що 
склалася на дільниці, 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу та 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів, 
іншої виборчої 
документації 

 Попередити 
учасників про 
недопущення порушень 
виборчого 
законодавства та про 
відповідальність, що 
настає в разі їх 
учинення 

Уточнити в чергового 
територіального органу 
НП наявну інформацію 
(час, місце й обставини 
вчинення події, кількість 
порушників, їхні дії, 
кількість поліцейських та 
інших осіб, які 
заблоковані, коли і в 
якому складі на місце 
події було направлено 
СОГ або інші наряди 
поліції) 

 У разі ускладнення 
обстановки направити на 
місце події додаткові 
наряди й сили (групу 
захоплення органу 
(підрозділу) поліції, 
екіпіровану 
автоматичною зброєю, 
пістолетами, 

Ст. 157 КК України 
(Перешкоджання 
здійсненню виборчого 
права або права брати 
участь у референдумі, 
роботі виборчої 
комісії або комісії з 
референдуму чи 
діяльності офіційного 
спостерігача) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Надати необхідну 
допомогу СОГ та іншим 
силам, які прибули для 
фіксації протиправних 
дій учасників акції 

 У разі продовження 
порушень – діяти за 
вказівкою керівництва 
територіального органу 
НП 

спецзасобами, засобами 
індивідуального захисту 
та активної оборони, 
мегафоном, 
освітлювальними 
засобами, переносними 
радіостанціями) 

 Поінформувати 
керівництво ГУ НП про 
подію та особисто 
виїхати на місце 

 У разі виїзду на місце 
події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту 
й бути одягненим в 
однострій поліцейських 

 Установити та 
постійно підтримувати 
телефонний зв’язок зі 
старшим від поліції, якого 
заблоковано, а також із 
керівником СОГ 



 

 

2
2
 

№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
що склалася, вислухати 
повідомлення старших 
груп про причини 
блокування 

 Розпочати переговори 
з особами, які блокують 
під’їзний шлях до 
виборчої дільниці, 
встановити (уточнити) 
їхні вимоги. Залежно від 
наявних повноважень 
здійснити заходи щодо їх 
вирішення, можливо, із 
залученням 
представників виборчої 
дільниці або різних 
громадських організацій 

 За потреби залучити 
додаткові сили й засоби, 
дати вказівку черговому 
щодо їх направлення на 
місця подій 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Підтримувати 
постійний зв’язок з 
керівництвом ГУ НП 
і черговим 
територіального органу 
НП 

2. Порушено правила 
зупинки та стоянки 
або вимоги інших 
заборонних знаків 
водіями транспортних 
засобів – особами, які 
є спостерігачами від 
ОБСЄ за проведенням 
виборів і перебувають 
у місцях 
розташування 
виборчих дільниць 

Провести 
роз’яснювальну роботу 
й застосувати до таких 
водіїв попереджувальні 
заходи впливу 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ч. 1 ст. 122 КУпАП 
(Перевищення 
встановлених 
обмежень швидкості 
руху транспортних 
засобів більше ніж на 
двадцять кілометрів 
на годину, порушення 
вимог дорожніх знаків 
та розмітки проїзної 
частини доріг, 
стоянки, проїзду 
пішохідних переходів) 

3. Автомобіль, що 
перевозив бюлетені 
до (з) виборчої 
дільниці, потрапив 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 

Ст. 124 КУпАП 
(Порушення Правил 
дорожнього руху, що 
спричинило 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

у дорожньо-
транспортну пригоду 

оперативного штабу 

 Якщо є потерпілі, 
надати невідкладну 
домедичну допомогу та 
викликати швидку 
медичну допомогу 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів і 
місця події до прибуття 
СОГ 

 До прибуття СОГ 
перевірити особи водіїв 
і затримати 
автотранспорт, 
причетний до ДТП 

 Установити 
учасників й очевидців 
події 

 Організувати 
доставку бюлетенів на 
виборчу дільницю (або 
до відповідної виборчої 
комісії) іншими 

здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 Якщо ДТП 
спричинила загибель 
особи – прибути на місце 
події. 

 Попередньо уточнити 
через чергового 
територіального органу 
НП наявну інформацію 
(час, місце й обставини 
вчинення події, кількість 
жертв, їхній стан, коли та 
в якому складі було 
направлено на місце 
події СОГ або інші 
наряди поліції) 

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
яка склалася, заслухати 
повідомлення старших 
груп про причини та 
наслідки аварії 

пошкодження 
транспортних засобів, 
вантажу, 
автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних 
переїздів, дорожніх 
споруд чи іншого 
майна); 

ст. 286 КК України 
(Порушення правил 
безпеки дорожнього 
руху) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

транспортними 
засобами в супроводі 
поліцейських 

 Координувати 
підлеглі підрозділи з 
метою фіксування 
обставин учиненої події. 
Якщо учасники ДТП 
втекли з місця події – 
організувати їх 
затримання за гарячими 
слідами 

4. Виявлено роботу 
ретрансляторів 
(гучномовців), 
установлених на 
транспортних засобах 

Поліцейський має 
знати, що:  

– відповідно до ст. 32 
Закону України «Про 
дорожній рух», 
встановлення 
гучномовних пристроїв 
на транспортних 
засобах не є 
переобладнанням 
останніх, а тому не 
потребує погодження з 
патрульною поліцією; 

 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітація в 
день проведення 
референдуму) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

– такі пристрої за 
способом їх 
використання не 
належать, згідно з 
чинним стандартом, до 
категорії спеціальних 
звукових сигналів;  

– використання 
гучномовних пристроїв 
не повинно 
здійснюватися під час 
руху, щоб не відволікати 
учасників дорожнього 
руху від керування 
транспортними 
засобами; 

– під час роботи 
гучномовного пристрою 
в стаціонарному режимі 
водій такого 
транспортного засобу 
має дотримуватися 
правил зупинки та 
стоянки; 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

– під час пересування 
транспортних засобів, 
на яких з агітаційною та 
рекламною метою 
використовують 
гучномовні пристрої, 
останні повинні бути 
належно та надійно 
закріплені або 
демонтовані; 

– щодо водія 
транспортного засобу, 
на якому з агітаційною 
та рекламною метою 
використовують 
гучномовні пристрої, 
може бути складено 
протокол про 
адміністративне 
правопорушення в разі 
порушення ним Правил 
дорожнього руху 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

5. Виявлено перевезення 
габаритних 
рекламоносіїв 
транспортними 
засобами без 
погодження 
маршрутів 
пересування з НП 

Поліцейський має 
знати, що:  

– відповідно до ст. 52-1 
Закону України «Про 
дорожній рух», 
власники транспортних 
засобів обов’язково 
отримують у випадках, 
передбачених законом, 
дозвіл на рух 
транспортного засобу з 
надгабаритним, 
великоваговим 
вантажем, параметри 
якого встановлено 
законодавством; 

– за порушення правил 
дорожнього 
перевезення 
небезпечних вантажів 
та правил проїзду 
великогабаритних і 
великовагових 
транспортних засобів 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 

Ст. 132-1 КУпАП 
(Порушення правил 
дорожнього 
перевезення 
небезпечних вантажів 
та правил проїзду 
великогабаритних і 
великовагових 
транспортних засобів 
автомобільними 
дорогами, вулицями 
та залізничними 
переїздами); 

ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітація в 
день проведення 
референдуму) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

автомобільними 
дорогами, вулицями й 
залізничними 
переїздами щодо водія 
складають протокол про 
адміністративне 
правопорушення за 
ст. 132-1 КУпАП 

6. Патрульний наряд 
виявив осіб, які 
розклеюють 
агітаційні матеріали в 
заборонених місцях 
(на будинках, 
парканах, вітринах 
магазинів, деревах 
тощо) 

 Повідомити черговому 
територіального органу 
НП 

 Доставити 
правопорушника до 
територіального органу 
НП для складання 
уповноваженою особою 
відповідних матеріалів 

 У територіальному 
органі НП установити 
особи правопорушників 
та відібрати в них 
пояснення 

 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітація в 
день проведення 
референдуму); 

ст. 212-13 КУпАП 
(Виготовлення або 
розповсюдження 
друкованих матеріалів 
передвиборної 
агітації, які не містять 
відомостей про 
установу, що 
здійснила друк, їх 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 З’ясувати, чи містять 
друковані матеріали 
інформацію про 
установу, що здійснила 
друк, їх тираж, 
інформацію про осіб, 
відповідальних за 
випуск 
(правопорушення, 
передбачене ст. 212-13 
КУпАП), і за потреби 
скласти протокол про 
адміністративне 
правопорушення 

тираж, інформацію 
про осіб, 
відповідальних за 
випуск) 

7. До наряду поліції 
звернувся громадянин 
із повідомленням про 
те, що невідома особа 
бешкетує та 
перекинула 
агітаційний намет, 
або про те, що на 
виборчій дільниці 
виборець зірвав зі 

 Ужити заходів щодо 
негайного припинення 
правопорушення 

 Повідомити про 
подію черговому 
територіального органу 
НП 

 

 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітація в 
день проведення 
референдуму); 

ст. 173 КУпАП 
(Дрібне хуліганство) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

стіни інформаційний 
плакат кандидата 

 

 Ужити заходів щодо 
затримання 
правопорушника 

 Установити й 
опитати свідків 

 Затриманого 
правопорушника 
передати мобільній 
групі для доставлення 
до територіального 
органу НП, а зібрані 
матеріали передати 
уповноваженій особі 
для складання 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

8. До чергової частини 
поліції від голови 
дільничної виборчої 
комісії надійшло 
повідомлення про 
розбійний напад на 

 На місці події 
з’ясувати обставини 
виклику 

 Повідомити 
черговому 
територіального органу 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 183 КУпАП 
(Завідомо 
неправдивий виклик 
спеціальних служб) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

виборчу дільницю. 
Унаслідок виїзду на 
місце події 
встановлено, що 
факту 
правопорушення не 
було взагалі, а між 
заявником й одним із 
членів комісії на 
підґрунті особистих 
неприязних стосунків 
виникла сварка, за 
якої заявник викликав 
поліцейських для 
залякування опонента 

 

НП про виявлені 
обставини 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення 

 Зібрані матеріали 
передати 
уповноваженій особі 
для складання 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

 Відібрати пояснення 
від заявника 

 Установити й 
опитати свідків 

9. Біля приміщення 
дільничної виборчої 
комісії або в іншому 
місці, не зазначеному 
в повідомленні, 
зібралися 
представники певної 

 Установити особу 
організатора чи 
відповідального за 
проведення заходу 

 З’ясувати обставини 
правопорушення 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 185-1 КУпАП 
(Порушення порядку 
організації 
і проведення зборів, 
мітингів, вуличних 
походів 
і демонстрацій) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

політичної партії та 
проводять мітинг без 
відповідного 
повідомлення органів 
місцевої влади 

 Установити 
очевидців і зібрати їхні 
пояснення 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Роз’яснити 
порушникам і всім 
присутнім, що за ці дії 
передбачено 
відповідальність за 
ст. 185-1 КУпАП 

 Повідомити 
присутнім про 
необхідність негайного 
припинення 
протиправних дій 

 Якщо особи 
продовжують мітинг – 
дочекатися додаткових 
сил (нарядів) НП, 
поінформувати їх про 

 Уточнити в чергового 
інформацію про 
наявність сил і засобів у 
районі проведення 
несанкціонованого 
мітингу. За потреби 
прийняти керівництво 
залученими підрозділами 
на себе 

 Надати команду 
відповідному заступнику 
щодо приведення в 
готовність необхідного 
резерву на випадок 
ускладнення оперативної 
обстановки 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

обставини 
правопорушення 

 За потреби надати 
допомогу щодо 
припинення 
правопорушення 
та затримання 
порушників 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення 
та передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання стосовно 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 

10. Попри судову 
заборону щодо 
проведення 
агітаційного мітингу 

 Установити особу 
порушника та відібрати 
в нього пояснення 

 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 

Ст. 185-2 КУпАП 
(Створення умов для 
організації та 
проведення 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

у визначеному місці, 
його організатор – 
директор автопарку 
провів цей захід, 
залучивши підлеглих 
працівників і 
транспорт 
підприємства 

 З’ясувати обставини 
правопорушення 

 Установити 
очевидців і зібрати їхні 
пояснення 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Повідомити 
присутнім про 
протиправність їхніх 
діянь 

 Якщо особи 
продовжують мітинг – 
дочекатися додаткових 
сил (нарядів) НП та 
поінформувати їх про 
обставини 
правопорушення 

 За потреби надати 
допомогу в припиненні 
правопорушення 

здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі блокування 
транспортних 
комунікацій, опору 
нарядам поліції, протидії 
діяльності СОГ у 
проведенні 
процесуальних дій – 
прибути на місце події 

 Уточнити в чергового 
територіального органу 
НП інформацію про 
наявність сил і засобів у 
районі блокування 
транспортних 
комунікацій. Надати 
команду відповідному 
заступнику щодо 
приведення в готовність 
необхідного резерву на 
випадок ускладнення 
оперативної обстановки 

з порушенням 
установленого порядку 
зборів, мітингів, 
вуличних походів або 
демонстрацій);  

ч. 1 ст. 279 КК України 
(Блокування 
транспортних 
комунікацій шляхом 
влаштування 
перешкод, 
відключення 
енергопостачання чи 
іншим способом, яке 
порушило нормальну 
роботу транспорту або 
створювало небезпеку 
для життя людей, або 
настання інших тяжких 
наслідків) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

та затриманні 
порушників 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення та 
передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання про складання 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

 Після прибуття на 
місце події прийняти 
керівництво задіяними 
силами на себе 

 Організувати заходи 
щодо припинення 
правопорушення 

11. На виборчій дільниці 
зафіксовано публічні 
заклики до 
невиконання 
розпоряджень чи 
вимог поліцейських 
під час виконання 
ними службових 
обов’язків або 
поширення завідомо 
неправдивих 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 Роз’яснити 
порушникові, що за 
його дії передбачено 
відповідальність за 
ст. 185-7 КУпАП 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі загострення 
конфлікту, протиправних 
закликів агресивно 
налаштованої групи осіб, 

Ст. 185-7 КУпАП 
(Публічні заклики до 
невиконання вимог 
поліцейського чи 
посадової особи 
Військової служби 
правопорядку в 
Збройних Силах 
України) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

відомостей з метою 
провокації непокори 
законній вимозі 
поліцейським. 
Зазначені дії 
призводять до 
порушення прав 
громадян і 
правопорядку 

 Установити 
очевидців 

 Залежно від ситуації 
вжити заходів щодо 
припинення 
правопорушення або 
дочекатися додаткових 
сил (нарядів) НП 

 Організувати 
доставляння 
правопорушника до 
територіального органу 
НП для складання 
уповноваженою особою 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

 Скласти рапорт про 
подію 

наявності 
в правопорушників 
предметів для завдавання 
шкоди здоров’ю, чинення 
опору нарядам поліції – 
виїхати на місце події 

 Уточнити в чергового 
інформацію про 
наявність сил і засобів на 
дільниці. Надати команду 
відповідному 
заступникові щодо 
приведення в готовність 
необхідного резерву на 
випадок ускладнення 
оперативної обстановки 

 Після прибуття на 
місце події взяти 
керівництво задіяними 
силами на себе 

 Організувати заходи з 
припинення 
правопорушення 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

12. Дільничному офіцеру 
поліції надійшло 
повідомлення про те, 
що директор магазину 
разом зі своїми 
працівниками 
самовільно демонтував 
агітаційний намет, 
мотивуючи це тим, що 
той закриває вітрину 
його магазину 

 Установити особу 
порушника та відібрати 
в нього пояснення 

 Визначити очевидців 
і зібрати їхні пояснення 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Підготувати рапорт 
про виявлене 
правопорушення й 
передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання щодо 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 

 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 186 КУпАП 
(Самоуправство); 

ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної агітації, 
агітація в день 
проведення 
референдуму) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

13. Посадова особа органу 
ведення Державного 
реєстру виборців, член 
виборчої комісії або 
громадянин звернулися 
до поліції з 
інформацією щодо 
порушення порядку 
ведення цього реєстру, 
порядку подання 
відомостей про 
виборців до органів 
ведення реєстру, 
виборчих комісій, 
порядку складання 
й подання списків 
виборців 

Порядок ведення 
Державного реєстру 
виборців, подання 
відомостей про виборців 
до органів ведення цього 
реєстру, виборчих 
комісій, а також 
складання та подання 
списків виборців 
визначено в Законі 
України «Про 
Державний реєстр 
виборців» 

 Перевірити 
інформацію, викладену 
у зверненні, та 
встановити факт 
учинення 
правопорушення 

 Установити особу 
правопорушника 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення та 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-7 КУпАП 
(Порушення порядку 
ведення Державного 
реєстру виборців, 
порядку подання 
відомостей про виборців 
до органів Державного 
реєстру виборців, 
виборчих комісій, 
порядку складання та 
подання списків 
виборців, списків 
громадян України, які 
мають право брати 
участь у референдумі, та 
використання таких 
списків) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання щодо складання 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

14. Громадянин 
звернувся до поліції 
із заявою про 
порушення його 
права на 
ознайомлення в 
установленому 
законом порядку зі 
списком виборців і 
про те, що йому 
відмовлено у видачі 
копії мотивованого 
рішення про 
відхилення його 
скарги (заяви) про 
внесення змін до 

Право громадянина на 
ознайомлення 
з відомостями 
Державного реєстру 
виборців, списком 
виборців, на видачу 
йому копії 
мотивованого рішення 
про відхилення його 
скарги (звернення) про 
внесення змін до 
відомостей цього 
реєстру, або до списку 
виборців, чи про 
порушення строків 
видачі копії такого 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію 
та здійснювати контроль 
за її вирішенням 

Ст. 212-8 КУпАП 
(Порушення права 
громадянина на 
ознайомлення з 
відомостями 
Державного реєстру 
виборців, зі списком 
виборців, списком 
громадян, які мають 
право брати участь 
у референдумі) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

списку виборців, або 
порушено строки 
видачі такого рішення 

рішення визначено 
ст. 19, 20, 21 Закону 
України «Про 
Державний реєстр 
виборців» 

 Перевірити 
інформацію, викладену 
у зверненні, встановити 
факт учинення 
відповідною посадовою 
особою органу ведення 
реєстру або членом 
виборчої комісії 
правопорушення 

 Установити особу 
правопорушника 

 Доставити 
правопорушника до 
територіального органу 
НП для складання 
уповноваженою особою 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

15. Поліцейський виявив 
самостійно або в 
поліцію надійшло 
повідомлення про 
здійснення 
передвиборчої агітації 
особою, участь якої в 
передвиборчій агітації 
заборонена законом 

Згідно з виборчим 
законодавством, участь 
у передвиборчій агітації 
забороняється: 

– особам, які не є 
громадянами України; 

– органам виконавчої 
влади, органам влади 
Автономної Республіки 
Крим та органам 
місцевого 
самоврядування, 
правоохоронним 
органам і судам, їхнім 
посадовим і службовим 
особам у робочий час 
(крім випадків, коли 
відповідна особа є 
кандидатом на пост 
Президента України); 

– членам виборчих 
комісій під час 
виконання обов’язків 
членів виборчих комісій 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітація в 
день проведення 
референдуму) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

на строк здійснення 
повноважень 

 Ужити заходів щодо 
негайного припинення 
правопорушення 

 Установити особу 
порушника 

 Поінформувати 
чергового територіального 
органу НП 

 Визначити очевидців 
і зібрати їхні пояснення 

 Скласти рапорт 
про виявлення 
правопорушення 
й передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання щодо 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

16. Поліцейський виявив 
самостійно або в 
поліцію надійшло 
повідомлення про 
проведення 
передвиборчої агітації 
поза строками, 
установленими 
законом, чи в місцях, 
заборонених законом 

Згідно з виборчим 
законодавством, 
передвиборча агітація 
закінчується о 24 год 
останньої п’ятниці 
перед днем виборів 

 Ужити заходів щодо 
негайного припинення 
правопорушення 

 Установити особу 
порушника 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Визначити очевидців 
і зібрати їхні пояснення 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення 
й передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітації в день 
проведення 
референдуму) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

НП для вирішення 
питання щодо 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 

17. Поліцейський виявив 
самостійно або в 
поліцію надійшло 
повідомлення про 
здійснення 
передвиборчої агітації 
у формах і засобах, 
що суперечать 
Конституції або 
законам України 
(надання коштів за 
віддання голосу на 
виборах за певного 
кандидата) 

Згідно з виборчим 
законодавством, 
забороняється 
проводити 
передвиборчу агітацію, 
що супроводжується 
наданням виборцям 
грошей чи безоплатно 
або на пільгових умовах 
товарів, послуг, робіт, 
цінних паперів, 
кредитів, лотерей. Така 
передвиборча агітація 
або надання виборцям 
грошей чи безоплатно 
або на пільгових умовах 
товарів, послуг, робіт, 
цінних паперів, 
кредитів, лотерей, що 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітації в день 
проведення 
референдуму); 

ст. 160 КК України 
(Підкуп виборця, 
учасника 
референдуму) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

супроводжується 
закликами або 
пропозиціями 
голосувати чи не 
голосувати за певного 
кандидата або 
згадуванням його імені, 
вважається підкупом 
виборців 

 Ужити заходів щодо 
негайного припинення 
правопорушення 

 Установити особу 
порушника 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Визначити очевидців 
і зібрати їхні пояснення 

 Доставити 
правопорушника до 
територіального органу 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

НП для складання 
уповноваженою особою 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

 Скласти рапорт про 
подію 

18. Поліцейський виявив 
самостійно або в 
поліцію надійшло 
повідомлення про 
інші порушення 
встановлених законом 
обмежень щодо 
ведення 
передвиборчої 
агітації, крім 
випадків, 
передбачених  
ст. 212-9, 212-13,  
212-14 КУпАП 

 Ужити заходів щодо 
негайного припинення 
правопорушення 

 Установити особу 
порушника 

 Поінформувати 
чергового територіального 
органу НП 

 Установити 
очевидців і зібрати їхні 
пояснення 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення й 
передати зібрані 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-10 КУпАП 
(Порушення обмежень 
щодо ведення 
передвиборної 
агітації, агітація в 
день проведення 
референдуму); 

ст. 212-13 КУпАП 
(Виготовлення або 
розповсюдження 
друкованих матеріалів 
передвиборної агітації, 
які не містять 
відомостей про 
установу, що здійснила 
друк, їх тираж, 
інформацію про осіб, 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання щодо 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 

відповідальних за 
випуск) 

19. Поліцейський виявив 
факт виготовлення 
або розповсюдження 
друкованих 
матеріалів, які 
не містять відомостей 
про установу, що 
здійснила друк, їх 
тираж, інформацію 
про осіб, 
відповідальних 
за випуск 

Згідно з виборчим 
законодавством, 
друковані матеріали 
передвиборчої агітації 
повинні містити: 
відомості про установу, 
що здійснила друк, або 
вказівку на те, що друк 
здійснено з 
використанням 
обладнання 
відповідного кандидата 
на пост Президента 
України або партії, яка 
висунула кандидата на 
пост Президента 
України, партії, 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-13 КУпАП 
(Виготовлення або 
розповсюдження 
друкованих матеріалів, 
які не містять 
відомостей про 
установу, що здійснила 
друк, їх тираж, 
інформацію про осіб, 
відповідальних за 
випуск) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

їх тираж, інформацію 
про осіб, 
відповідальних за 
випуск, і замовника 
відповідних матеріалів. 
Друковані матеріали, 
які не містять 
зазначених відомостей, 
вилучають і зберігають 
до прийняття 
відповідного рішення 
судом 

 Установити особу 
порушника 

 Визначити очевидців 
і зібрати їхні пояснення 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Доповісти керівнику 
територіального органу 
НП для подальшого 



 

 

5
0
 

№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

інформування органів 
виконавчої влади й 
органів місцевого 
самоврядування щодо 
порушення 
законодавства про 
рекламу 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення й 
передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання щодо 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 

20. Наряд поліції виявив 
осіб, які розклеювали 
агітаційні матеріали 
на стінах будівлі, де 
розміщено знак про 
те, що вона є 

Згідно з виборчим 
законодавством, 
забороняється 
розміщення друкованих 
передвиборчих 
агітаційних матеріалів, 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-14 КУпАП 
(Порушення порядку 
розміщення 
агітаційних матеріалів 
чи політичної реклами 
або розміщення їх 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

пам’ятником 
архітектури 

політичної реклами та 
повідомлень про 
перебіг виборчого 
процесу на пам’ятках 
архітектури, а також у 
місцях, де вони 
перешкоджають безпеці 
дорожнього руху 

 Ужити заходів щодо 
негайного припинення 
правопорушення 

 Установити особу 
порушника 

 Поінформувати 
чергового 
територіального органу 
НП 

 Визначити очевидців 
і зібрати їхні пояснення 

 З’ясувати, чи містять 
друковані матеріали 
інформацію про 
установу, що здійснила 

у заборонених 
законом місцях) 



 

 

5
2
 

№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

друк, їх тираж, 
інформацію про осіб, 
відповідальних за 
випуск 
(правопорушення, 
передбачене ст. 212-13 
КУпАП) 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення й 
передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання щодо 
складання протоколу 
про адміністративне 
правопорушення 

21. Виявлено факт 
порушення виборчою 
комісією чи засобом 
масової інформації 
встановленого 
законом порядку 

 Доповісти черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 
про виявлену або 
отриману інформацію 

Через оперативний штаб 
або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 212-20 КУпАП 
(Порушення порядку 
опублікування 
документів, 
пов’язаних з 
підготовкою 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

опублікування 
документів та іншої 
інформації, 
пов’язаних із 
підготуванням і 
проведенням виборів 

 Установити 
очевидців і зібрати їхні 
пояснення 

 Поінформувати 
голову дільничної 
виборчої комісії 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення й 
передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП для вирішення 
питання про складання 
протоколу про 
адміністративне 
правопорушення 

та проведенням 
виборів, референдуму) 

22. Виявлено факти 
перешкоджання 
вільному здійсненню 
громадянином свого 
виборчого права, 
перешкоджання 

 Доповісти черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 
про виявлену або 
отриману інформацію 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

Ст. 157 КК України 
(Перешкоджання 
здійсненню виборчого 
права або права брати 
участь у референдумі, 
роботі виборчої 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

діяльності іншого 
суб’єкта виборчого 
процесу, члена 
виборчої комісії або 
офіційного 
спостерігача під час 
виконання ними своїх 
повноважень, 
поєднані з підкупом, 
обманом або 
примушуванням, а 
також ухиляння члена 
виборчої комісії від 
роботи комісії без 
поважних причин 

 Установити 
очевидців і зібрати їхні 
пояснення 

 Поінформувати 
голову дільничної 
виборчої комісії 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення та 
передати зібрані 
матеріали черговому 
територіального органу 
НП 

 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

 

комісії або комісії з 
референдуму чи 
діяльності офіційного 
спостерігача); 

ст. 160 КК України 
(Підкуп виборця, 
учасника 
референдуму) 

23. Виявлено незаконне 
виготовлення або 
зберігання чи 
використання 
завідомо незаконно 
виготовлених 
виборчих бюлетенів 

 Доповісти черговому 
територіального органу 
НП, викликати 
допомогу та СОГ 

 Ужити заходів щодо 
припинення злочину, 
затримання 
правопорушника 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 

Ч. 2 ст. 158 
КК України (Надання 
неправдивих 
відомостей до органу 
ведення Державного 
реєстру виборців або 
фальсифікація 
виборчих документів, 
документів 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Вилучити незаконно 
виготовлені бюлетені 

 Установити 
очевидців і зібрати їхні 
пояснення 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення та 
передати зібрані 
матеріали керівникові 
територіального органу 
НП 

хід досудового 
розслідування 

 

референдуму, 
підсумків голосування 
або відомостей 
Державного реєстру 
виборців) 

24. Виявлено 
підроблення 
виборчих документів, 
використання 
завідомо підроблених 
виборчих документів 
членом виборчої 
комісії, кандидатом, 
його уповноваженим 
представником, 
уповноваженою 

У разі якщо голова, 
заступник чи секретар 
дільничної виборчої 
комісії запросили до 
приміщення, де 
відбувається 
голосування, для 
підтвердження 
зазначеного, необхідно:  

 Негайно доповісти 
черговому 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

Ч. 2, 4 ст. 158 
КК України (Надання 
неправдивих 
відомостей до органу 
ведення Державного 
реєстру виборців або 
фальсифікація 
виборчих документів, 
документів 
референдуму, 
підсумків голосування 
або відомостей 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

особою політичної 
партії 

територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 До прибуття СОГ 
встановити очевидців, 
зібрати пояснення 

 Забезпечити 
зберігання 
підробленого документа 
до прибуття СОГ 

 Державного реєстру 
виборців) 

25. Виявлено незаконне 
передавання 
виборцем іншій особі 
виборчого бюлетеня 

У разі якщо голова, 
заступник чи секретар 
дільничної виборчої 
комісії запросили до 
приміщення, де 
відбувається 
голосування, для 
підтвердження 
зазначеного, слід: 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

 

Ст. 158-1 КК України 
(Незаконне 
використання 
виборчого бюлетеня, 
бюлетеня для 
голосування на 
референдумі, 
голосування 
виборцем, учасником 
референдуму більше 
ніж один раз) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 До прибуття СОГ 
встановити очевидців, 
зібрати пояснення 

 Забезпечити 
зберігання бюлетеня до 
прибуття СОГ 

26. Встановлено 
викрадення чи 
приховування 
виборчого бюлетеня, 
виборчого протоколу, 
скриньки з 
бюлетенями або 
незаконне знищення 
чи псування скриньки 
з бюлетенями 

У разі якщо голова, 
заступник чи секретар 
дільничної виборчої 
комісії запросили до 
приміщення, де 
відбувається 
голосування, для 
підтвердження 
зазначеного, слід: 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 До прибуття СОГ 
встановити очевидців, 
зібрати пояснення 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

 

Ст. 158-1 КК України 
(Незаконне 
використання 
виборчого бюлетеня, 
бюлетеня для 
голосування на 
референдумі, 
голосування 
виборцем, учасником 
референдуму більше 
ніж один раз); 

ч. 3 ст. 158 
КК України (Надання 
неправдивих 
відомостей до органу 
ведення Державного 
реєстру виборців або 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Ужити заходів щодо 
затримання 
правопорушника, 
збереження обстановки 
на місці вчинення 
злочину 

 Вилучити та 
забезпечити зберігання 
бюлетеня до прибуття 
СОГ 

фальсифікація 
виборчих документів, 
документів 
референдуму, 
підсумків голосування 
або відомостей 
Державного реєстру 
виборців) 

27. Наявне звернення 
громадян до 
поліцейського про 
умисне надання 
членом виборчої 
комісії громадянину 
можливості 
проголосувати за 
іншу особу чи 
проголосувати більше 
ніж один раз під час 
голосування або 
надання виборчого 

 Поінформувати 
голову дільничної 
виборчої комісії про 
виявлені порушення 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 До прибуття СОГ 
встановити очевидців, 
зібрати пояснення 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

 

Ч. 2 ст. 158-1 
КК України 
(Незаконне 
використання 
виборчого бюлетеня, 
бюлетеня для 
голосування на 
референдумі, 
голосування 
виборцем, учасником 
референдуму більше 
ніж один раз) 



 

 

5
9
 

№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

бюлетеня особі, яку 
не включено до 
списку виборців, або 
надання виборцеві 
заповненого 
виборчого бюлетеня 

 Ужити заходів щодо 
затримання 
правопорушника 

28. Зафіксовано умисне 
порушення таємниці 
голосування під час 
проведення виборів, 
що полягає в 
розголошенні змісту 
волевиявлення 
громадянина, який 
взяв участь у виборах, 
учинене членом 
виборчої комісії чи 
іншою службовою 
особою з 
використанням свого 
службового 
становища 

 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 Поінформувати 
голову виборчої комісії 

 До прибуття СОГ 
встановити очевидців, 
зібрати пояснення 

 Ужити заходів щодо 
затримання 
правопорушника 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

 

Ч. 2 ст. 159 
КК України 
(Порушення таємниці 
голосування) 



 

 

6
0
 

№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

29. Під час виборів 
телефоном спецлінії 
«102» надійшло 
повідомлення про те, 
що на виборчій 
дільниці закладено 
вибуховий пристрій 

У разі отримання такого 
повідомлення черговий 
територіального органу 
НП негайно доповідає 
керівнику 
територіального органу 
НП, оперативному 
штабу, інформує наряд 
поліції, що охороняє 
виборчу дільницю, і 
голову відповідної 
дільничної виборчої 
комісії про одержане 
повідомлення. 

За узгодженою з 
головою виборчої 
комісії вказівкою 
керівництва 
територіального органу 
НП наряд поліції 
організовує безпечну 
евакуацію громадян, 
запобігаючи паніці. 
Причому слід точно 

 Уточнити в чергового 
територіального органу 
НП наявну інформацію 
(час, місце та обставини 
вчинення повідомлення, 
коли та в якому складі на 
місце події було 
направлено СОГ, інші 
наряди поліції, які 
додаткові служби 
поінформовано) 

 Поінформувати 
керівництво ГУ НП про 
подію та особисто 
виїхати на місце 

 Під час виїзду на 
місце події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту й 
бути одягненим в 
однострій поліцейських 

 Установити та 
постійно підтримувати 

Ст. 259 КК України 
(Завідомо неправдиве 
повідомлення про 
загрозу безпеці 
громадян, знищення 
чи пошкодження 
об’єктів власності) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

виконувати положення, 
відповідно до яких 
організація проведення 
голосування та 
підтримання в 
приміщенні належного 
порядку покладаються 
на дільничну виборчу 
комісію. 

Поліцейський, який 
забезпечує публічну 
безпеку та порядок, у 
разі виявлення на 
виборчій дільниці 
предметів або речовин, 
що викликають підозру, 
повинен: 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП 

 До прибуття 
працівників вибухово-
технічної служби 

телефонний зв’язок зі 
старшим СОГ  

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
яка склалася, вислухати 
повідомлення старшого 
СОГ, старшого групи 
вибухотехніків і старших 
інших груп 

 Організувати 
взаємодію задіяних 
підрозділів і служб з 
перевірки повідомлення 
про закладений 
вибуховий пристрій 

 Підтримувати 
постійний зв’язок з 
керівництвом ГУ НП  
і черговим 
територіального органу 
НП 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

визначити межі 
небезпечної зони, 
обгородити її та 
обмежити доступ до неї 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів 

 Після прибуття 
працівників вибухово-
технічної служби 
поінформувати 
старшого про 
місцезнаходження 
підозрілого предмета 
(предметів) 

 Після усунення 
небезпеки 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії про можливість 
продовження роботи 

 Ужити заходів щодо 
встановлення особи 
заявника 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

30. Під час виборів 
телефоном спецлінії 
«102» надійшло 
повідомлення про те, 
що на виборчій 
дільниці стався 
вибух, є загиблі та 
поранені 

У разі отримання такого 
повідомлення черговий 
територіального органу 
НП, відповідно до 
наказу МВС України 
від 27.04.2020 № 357, 
повинен: 

1. З’ясувати: 

– час, місце, характер 
об’єкта, де стався вибух 
(вулиця, будівля, 
транспортний засіб 
тощо), наявність і вид 
охорони. Зазначену 
інформацію 
невідкладно надати 
диспетчеру для 
організації негайного 
реагування; 

– кількість потерпілих, 
їхні установчі дані, стан 
та місцезнаходження. За 
необхідності викликати 

 Уточнити в чергового 
територіального органу 
НП наявну інформацію 
(час, місце й обставини, 
коли та в якому складі на 
місце події було 
направлено СОГ, інші 
наряди поліції, які 
додаткові служби 
поінформовано) 

 Поінформувати 
керівництво ГУНП про 
подію та особисто 
виїхати на місце 

 Під час виїзду на 
місце події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту та 
бути одягненим в 
однострій поліцейських 

 Установити й 
постійно підтримувати 

Ст. 258 КК України 
(Терористичний акт) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

бригаду екстреної 
медичної допомоги; 

– масштаби руйнувань, 
заподіяної шкоди 
(попередні або офіційні 
наслідки, хто про них 
повідомив), наявність 
пожежі, запаху газу 
тощо; 

– наявність і 
місцеперебування 
очевидців, можливі дані 
про правопорушників; 

– у разі затримання 
правопорушників – їхні 
установчі дані (чи 
притягувалися раніше 
до кримінальної 
відповідальності); 

– установчі дані та 
місцеперебування 
заявника 

телефонний зв’язок 
зі старшим СОГ  

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
що склалася, вислухати 
повідомлення старшого 
СОГ, старшого групи 
вибухотехніків і старших 
інших груп 

 Організувати 
взаємодію задіяних 
підрозділів і служб 
з ліквідації наслідків 
вибуху. 

Підтримувати постійний 
зв’язок з керівництвом 
ГУНП і черговим 
територіального органу 
НП 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

2. Зареєструвати 
повідомлення в 
установленому порядку 

3. Негайно після 
отримання 
повідомлення: 

– направити на місце 
події СОГ та інші 
наряди поліції; 

– направити на місце 
події представників 
вибухотехнічного 
підрозділу, кінологічної 
служби (за необхідності). 
У разі виникнення 
затримки в прибутті на 
місце події працівників 
вибухотехнічного 
підрозділу 
(відпрацювання іншого 
місця події тощо) 
повідомити про це 
чергового 
Департаменту 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

вибухотехнічної служби 
Національної поліції 
України та (за 
можливості) залучити 
фахівців з іншого 
ГУНП; 

– доповісти 
начальникові органу 
(підрозділу) поліції, 
його заступникам 
(відповідно до 
розподілу 
функціональних 
обов’язків), 
відповідальному органу 
(підрозділу) поліції 
(начальнику СРПП) і до 
чергової служби 
вищого рівня, згодом 
подати детальну 
інформацію про вжиті 
заходи та їх результати; 

– за необхідності 
викликати на місце 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

вибуху бригаду 
екстреної медичної 
допомоги, а також 
працівників 
рятувальних й 
аварійних служб; 

– повідомити чергових 
прокуратури, 
територіальних органів 
(підрозділів) Служби 
безпеки України та 
Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій, інших органів 
державної влади 
й місцевого 
самоврядування; 

– за необхідності 
організувати 
направлення на місце 
події додаткових 
нарядів поліції для 
оточення (огородження) 
небезпечної ділянки; 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

– організувати виклик 
на місце події 
керівників і матеріально 
відповідальних осіб 
об’єкта, на якому стався 
вибух; 

– якщо внаслідок 
вибуху (терористичного 
акту) настали тяжкі 
наслідки, зокрема 
зруйновано чи 
пошкоджено будівлі, 
загинули (залишилися в 
небезпечному для 
життя чи здоров’я 
стані) люди, отримали 
тілесні ушкодження 
троє і більше осіб, 
припинено енерго-, 
тепло-, водопостачання, 
перервано виробничий, 
навчальний процеси, 
залежно від зміни 
обстановки (ужитих 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

заходів) додатково 
інформувати чергову 
службу вищого рівня. 

За узгодженою з 
головою виборчої 
комісії вказівкою 
керівництва 
територіального органу 
НП наряд поліції 
організовує безпечну 
евакуацію громадян, 
запобігаючи паніці. 
Причому слід точно 
виконувати положення, 
відповідно до яких 
організація проведення 
голосування та 
підтримання в 
приміщенні належного 
порядку покладаються 
на дільничну виборчу 
комісію. 

Поліцейський, який 
забезпечує публічну 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

безпеку і порядок, 
повинен: 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 До прибуття 
працівників вибухово-
технічної служби 
визначити межі 
небезпечної зони, 
обгородити її та 
обмежити доступ до неї 

 За наявності на місці 
події осіб, які потребують 
медичної допомоги, 
викликати екстрену 
медичну допомогу, до 
прибуття якої вживати 
невідкладних заходів, 
спрямованих на 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

врятування та збереження 
життя людини 

 У разі прийняття 
рішення виборчою 
комісією про 
призупинення її 
діяльності невідкладно 
вжити заходів щодо 
безпечної евакуації всіх 
громадян, запобігаючи 
паніці 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів 

 Після прибуття 
працівників вибухово-
технічної служби 
проінформувати 
старшого групи 
вибухотехніків 

31. На виборчій дільниці 
громадянин у стані 
алкогольного 
сп’яніння вчинив 

У разі якщо голова, 
заступник чи секретар 
дільничної виборчої 
комісії запросили до 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 

Ст. 296 КК України 
(Хуліганство) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

бійку із членами 
виборчої комісії, 
перекинув столи 
з виборчою 
документацією 

приміщення для 
голосування, слід: 

 Ужити заходів щодо 
припинення 
правопорушення 
та затримання 
правопорушника 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 До прибуття СОГ 
встановити очевидців, 
зібрати пояснення 

 Забезпечити 
зберігання речових 
доказів до прибуття 
СОГ 

 Скласти рапорт про 
виявлення 
правопорушення та 

здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

передати зібрані 
матеріали керівнику 
територіального органу 
НП 

32. Виявлено 
пошкодження 
печаток, дверей, ґрат 
на вікнах кімнати, де 
знаходяться виборчі 
бюлетені 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу, 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії 

 До прибуття СОГ 
забезпечити охорону 
місця події та виконати 
необхідні першочергові 
заходи 

 Усі подальші дії 
здійснювати лише за 
умови присутності 
членів виборчої комісії 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 

 За наявності ознак, які 
вказують на вчинення 
злочину із застосуванням 
насильства, відсутність 
бюлетенів у місцях їх 
зберігання, – прибути на 
місце події 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Поінформувати 
керівництво ГУ НП про 
подію 

 Під час виїзду на 
місце події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту й 
бути одягненим в 
однострій поліцейських 

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
що склалася, вислухати 
повідомлення старшого 
СОГ про обставини 
виявленої події 

 За потреби залучити 
додаткові сили й засоби 
ГУ НП з метою 
організації затримання 
осіб за гарячими слідами 

 Підтримувати 
постійний зв’язок із 
керівництвом ГУ НП  
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

та черговим 
територіального органу 
НП 

33. У приміщенні 
виборчої дільниці під 
час голосування 
виявлено підозрілу 
валізу 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу та 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії 

 Обмежити доступ до 
місця, де знаходиться 
підозрілий предмет 

 У разі прийняття 
рішення виборчою 
комісією про 
призупинення її 
діяльності невідкладно 
вжити заходів щодо 
безпечної евакуації всіх 
громадян, запобігаючи 
паніці 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням. 

Якщо підозріла валіза 
виявилася вибуховим 
пристроєм: 

 Поінформувати 
керівництво ГУ НП про 
подію та особисто 
виїхати на місце 

 Під час виїзду на 
місце події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту, 
бути одягненим в 
однострій поліцейських 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів 

 Ужити заходів щодо 
встановлення й 
затримання підозрілих 
осіб 

 Після усунення 
небезпеки повідомити 
голову дільничної 
виборчої комісії про 
можливість 
продовження роботи 

 Установити та 
постійно підтримувати 
телефонний зв’язок зі 
старшим СОГ 

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
яка склалася, вислухати 
повідомлення старшого 
СОГ, старшого групи 
вибухотехніків і старших 
інших груп 

 Організувати 
взаємодію задіяних 
підрозділів і служб 
з розмінування 
вибухового пристрою 

 За потреби залучити 
додаткові сили й засоби 
ГУ НП з метою 
організації затримання 
осіб, які можуть бути 
причетні до закладення 
вибухового пристрою, за 
гарячими слідами 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Підтримувати 
постійний зв’язок з 
керівництвом ГУ НП 
і черговим 
територіального органу 
НП 

34. У день виборів у 
приміщенні, де 
знаходиться виборча 
дільниця, знайдено 
речовину невідомого 
походження 

 Ужити заходів щодо 
недопущення 
подальшого контакту 
присутніх із підозрілою 
речовиною 

 Негайно доповісти 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу та 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів 

 Обмежити доступ 
громадян до 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

місцезнаходження 
речовини невідомого 
походження 

 Ураховувати, що 
безпосередній огляд і 
вилучення підозрілої 
речовини проводять 
працівники санітарно-
епідеміологічної 
(аварійно-рятувальної) 
служби, яку викликає 
черговий 
територіального органу 
НП 

35. Під час голосування в 
приміщенні виборчої 
дільниці сталася 
пожежа 

 Негайно доповісти 
про ситуацію, що 
склалася на виборчій 
дільниці, черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу та 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 

Ст. 194 КК України 
(Умисне знищення або 
пошкодження майна); 

ст. 157 КК України 
(Перешкоджання 
здійсненню виборчого 
права або права брати 
участь у референдумі, 
роботі виборчої 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Викликати 
працівників служби 
пожежно-рятувальних 
робіт і швидку медичну 
допомогу 

 Організувати гасіння 
вогню підручними 
засобами та засобами 
пожежогасіння 

 Забезпечити охорону 
виборчих бюлетенів 

 Надати допомогу 
нарядам ДСНС, поліції, 
які прибули на місце 
події 

 У разі підозри щодо 
можливості підпалу 
організувати охорону 
слідів можливого 
злочину 

 Нарядам поліції, що 
прибули на місце події, 
ужити заходів 

хід досудового 
розслідування. Якщо 
пожежу вчинено шляхом 
підпалу, вибуху чи в 
інший 
загальнонебезпечний 
спосіб, або вона 
спричинила загибель 
людей, пошкодження 
бюлетенів чи інші тяжкі 
наслідки: 

 Поінформувати 
керівництво ГУ НП про 
подію та особисто 
виїхати на місце 

 Під час виїзду на 
місце події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту та 
бути одягненим в 
однострій поліцейських 

 Установити та 
постійно підтримувати 

комісії або комісії з 
референдуму чи 
діяльності офіційного 
спостерігача) 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

із розшуку та 
затримання злочинців 

телефонний зв’язок зі 
старшим СОГ 

 Прибувши на місце 
події, оцінити ситуацію, 
яка склалася, і вислухати 
повідомлення старшого 
СОГ, старшого наряду 
ДСНС 

 За потреби залучити 
додаткові сили й засоби 
ГУ НП з метою 
організації затримання 
осіб, які можуть бути 
причетними до вчинення 
пожежі за гарячими 
слідами 

 Підтримувати 
постійний зв’язок з 
керівництвом ГУ НП, 
черговим 
територіального органу 
НП 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

36. Під час голосування 
чи підбиття підсумків 
голосування на 
виборчій дільниці не 
стало світла 

 Негайно доповісти 
про ситуацію, що 
склалася на виборчій 
дільниці, черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 Ужити заходів щодо 
увімкнення безпечного 
джерела освітлення  

 Забезпечити охорону 
приміщення для 
голосування чи кімнати, 
де працює дільнична 
виборча комісія, а 
також збереження 
виборчих бюлетенів 

 Ужити заходів щодо 
недопущення 
протиправних дій 
і провокацій 

 Зателефонувати в 
службу електромереж 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
хід досудового 
розслідування 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

37. Група громадян, 
застосовуючи силу 
або зброю, 
намагається 
ввірватися до 
приміщення виборчої 
дільниці, зокрема під 
час її закриття 

 Негайно доповісти 
про ситуацію на 
виборчій дільниці 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу та 
поінформувати голову 
дільничної виборчої 
комісії 

 Викликати резерв 

 Роз’яснити 
громадянам, що вони 
порушують чинне 
законодавство, 
попередити їх про 
відповідальність 

 У разі непокори й 
продовження спроб 
проникнути із 
застосуванням сили, 
застосовуючи 
спеціальні засоби, 

  Уточнити в 
оперативного чергового 
наявну інформацію (час, 
місце й обставини 
вчинення події, кількість 
порушників, їхні дії, 
кількість поліцейських та 
інших осіб, які 
заблоковані, коли і в 
якому складі на місце 
події була направлена 
СОГ або інші наряди 
поліції) 

 Направити на місце 
події додаткові наряди та 
сили 

 Поінформувати 
керівництво ГУ НП про 
подію та особисто 
виїхати на місце 

 Під час виїзду на 
місце події мати при собі 
вогнепальну зброю, 
засоби бронезахисту, 

Ст. 157 КК України 
(Перешкоджання 
здійсненню виборчого 
права або права брати 
участь у референдумі, 
роботі виборчої 
комісії або комісії з 
референдуму чи 
діяльності офіційного 
спостерігача) тощо 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

завадити намаганням 
увірватися до 
приміщення, де працює 
виборча комісія чи 
перебувають виборчі 
бюлетені 

 Силами резерву 
блокувати організаторів 
й активних учасників 
порушення 
громадського порядку 

бути одягненим в 
однострій поліцейських 

 Установити та 
постійно підтримувати 
телефонний зв’язок зі 
старшим від поліції, 
якого заблоковано, 
керівником СОГ, а також 
направленими нарядами 

 Прибувши на місце 
події оцінити ситуацію, 
яка склалася, вислухати 
повідомлення старших 
груп про наслідки нападу 

 Забезпечити 
взаємодію підрозділів 
НП, які вживають заходів 
щодо припинення нападу 

 За потреби залучати 
додаткові сили й засоби, 
давати вказівку черговому 
щодо їх направлення на 
місце події 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

 Підтримувати 
постійний зв’язок з 
керівництвом ГУ НП 

 Організовувати й 
забезпечити керівництво 
заходами з припинення 
правопорушення та 
затримання осіб, які 
брали участь у ньому 

 Підтримувати 
постійний зв’язок з 
керівництвом ГУ НП, 
черговим територіального 
органу НП 

38. Під час охорони 
виборчої дільниці до 
поліцейського 
звернувся громадянин 
із повідомленням про 
вчинення 
правопорушення чи 
злочину в іншому 
місці 

 Не припиняти 
охорони виборчої 
дільниці 

 Установити: дані 
особи, від якої 
отримано інформацію; 
час, місце, спосіб, усі 
інші відомості щодо 
можливого 

 Через оперативний 
штаб або чергового 
територіального органу 
НП уточнити ситуацію та 
здійснювати контроль за 
її вирішенням 

 У разі реєстрації в 
ЄРДР – отримати 
загальну інформацію про 
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№ 
з/п 

Ситуація 
(подія) 

Дії поліцейського 
на дільниці 

Дії керівника 
(відповідальної особи  
від територіального 

органу НП) 

Відповідальність 
(кваліфікація) 

правопорушення чи 
злочину; кількість осіб, 
які, імовірно, учинили 
це правопорушення чи 
злочин, відомості про 
них 

 Негайно доповісти 
всю наявну інформацію 
черговому 
територіального органу 
НП, черговому 
оперативного штабу 

 Якщо на дільниці є 
ще поліцейські, за 
можливості та з 
дотриманням заходів 
особистої безпеки 
затримати 
правопорушника(-ів) 
або злочинця(-ів) за 
гарячими слідами 

хід досудового 
розслідування 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 

Організація роботи наряду поліції на посту  

із забезпечення публічної безпеки та порядку  

на виборчій дільниці 

Перед заступанням на пост поліцейський повинен: 
 Познайомитися з головою виборчої комісії, 

заступником голови, секретарем комісії та, за можливості, 
іншими членами комісії, керівником установи, у приміщенні 
якої знаходиться виборча дільниця. 

 Ознайомитися з інформацією, якою володіє голова 
виборчої комісії, зокрема з питань підтримання публічної 
безпеки та порядку (у межах компетенції поліції). 

 Оглянути приміщення дільниці, а саме: 
– вивчити територію, що прилягає до приміщення, де 

розташована виборча дільниця, можливості непомітного 
підходу до нього, наявність парканів, огорожі, під’їзних шляхів; 

– ознайомитися з технічним укріпленням вікон на 
першому поверсі, наявністю зовнішніх драбин, що ведуть на 
горище або інші поверхи, можливістю несанкціонованого 
проникнення сторонніх осіб у приміщення, де розташована 
виборча дільниця, передусім – у нічний час; 

– перевірити центральний і запасні виходи, технічну 
укріпленість їхніх дверей, наявність на них замків, зокрема 
внутрішніх засувів; 

– установити наявність виходу на горище, його технічну 
укріпленість; 

– з’ясувати наявність підвалів і входів до них з 
приміщення та ззовні, їхню технічну укріпленість, можливості 
несанкціонованого проникнення через них сторонніх осіб до 
приміщення, де розташована виборча дільниця; 

– вивчити інші можливі шляхи несанкціонованого 
проникнення до приміщення, де розташована виборча дільниця, 
сторонніх осіб (передусім у нічний час) й інші чинники, що 
можуть становити загрозу для наряду поліції під час несення 
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ним служби або пошкодити майно, документацію виборчої 
дільниці чи приміщення загалом; 

– ознайомитися зі схемою евакуації громадян з 
приміщення в разі виникнення пожежі; 

– визначити місцезнаходження вогнегасників, 
протипожежних кранів, стаціонарного телефону (його номер), 
центрального електророзподільного (можливість вільного 
доступу до нього сторонніх осіб); 

– з’ясувати місце розташування тимчасового поста 
(перебування наряду) забезпечення публічної безпеки і порядку 
в денний та нічний час. 

 Визначити порядок харчування під час несення 
служби. 

 Уточнити основні й додаткові номери стаціонарних і 
мобільних телефонів аварійних та чергових служб, керівництва 
територіального органу НП, чергового, оперативного штабу. 

 Ознайомитися з порядком несення служби. 
 Доповісти черговому (оперативний штаб) 

територіального органу НП про заступання для підтримання 
публічної безпеки й порядку на виборчій дільниці. 

Обов’язки поліцейського під час несення служби: 
 Перебувати на території, де розташована виборча 

дільниця, у місці, визначеному для несення служби нарядом із 
забезпечення публічної безпеки й порядку. 

 У денний час здійснювати патрулювання біля будівлі, 
де розташована виборча дільниця, а в нічний час – 
у приміщенні, де розташована виборча дільниця. 

 Після закінчення роботи виборчої комісії та взяття під 
охорону сейфів із виборчою документацією (бюлетенями) 
зробити запис у робочому зошиті в розділі «Прийом-передача 
приміщення виборчої дільниці та сейфів з виборчими 
бюлетенями». 

 Здійснити обхід усіх внутрішніх незамкнених 
приміщень з метою виявлення сторонніх осіб, які залишилися в 
них. У разі виявлення таких осіб установити, дотримуючись 
заходів особистої безпеки, їх особу й мету перебування в 
приміщенні. Доповісти про цей факт телефоном черговому 
територіального органу НП. 
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 Під час здійснення обходу приміщень увагу 
зосереджувати на залишеному ввімкненому освітленні в 
закритих приміщеннях, до яких не має доступу наряд, можливі 
несправності водопровідної та каналізаційної систем, які 
можуть призвести до підтоплення приміщення виборчої 
дільниці. У разі виявлення таких несправностей інформувати 
аварійні служби, чергового територіального органу НП, голову 
виборчої комісії або його заступника, керівника установи, де 
розташована виборча дільниця. 

 У разі надходження інформації від голови виборчої 
комісії, членів виборчої комісії, інших громадян про порушення 
публічного порядку або інших заяв і повідомлень зробити запис 
у робочому зошиті в графі «Інформація та повідомлення, що 
надійшли на пост» і поінформувати оперативного чергового, 
оперативний штаб або начальника територіального органу НП 
відповідно до схеми зв’язку та змісту інформації, що надійшла. 

 Інформувати чергового територіального органу НП про 
оперативну обстановку на виборчій дільниці відповідно до 
схеми зв’язку та у визначений час. У разі виникнення порушень 
публічного порядку або інших подій, що становлять загрозу для 
членів виборчої комісії, громадян, наряду поліції, зумовлюють 
порушення порядку голосування тощо, діяти відповідно до цієї 
пам’ятки та негайно телефонувати черговому територіального 
органу НП, інших підрозділів і служб згідно зі схемою зв’язку 
та вживати заходів для усунення порушень. 

 За наявності офіційних спостерігачів від іноземних 
держав і міжнародних організацій поліцейські повинні: 

– про прибуття, перебування на території певних районів, 
у місцях розташування виборчих комісій або виборчих дільниць 
і вибуття іноземного спостерігача, а також про місце його 
тимчасового проживання негайно доповісти черговому 
оперативного штабу; 

– у разі звернення до них офіційних спостерігачів від 
іноземних держав і міжнародних організацій тактовно 
попросити їх пред’явити посвідчення, видане Центральною 
виборчою комісією, а також документ, який посвідчує особу; 

– якщо іноземний спостерігач порушив публічний 
порядок чи Правила дорожнього руху – ужити заходів щодо 
реагування, ураховуючи конкретну ситуацію та вимоги 
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законодавства України, про що невідкладно доповісти 
черговому територіального органу НП; 

– у разі звернення офіційних спостерігачів від іноземних 
держав і міжнародних організацій із заявою про вчинення 
злочину вживати заходів реагування, про що невідкладно 
доповісти черговому оперативного штабу НП; 

– за будь-яких умов поводитися тактовно, не давати 
приводів для непорозумінь і можливих провокацій; 

– не приймати від іноземців подарунки чи сувеніри, не 
брати від них на зберігання та не передавати їм жодних речей чи 
предметів. 

 Суворо дотримуватися правил особистої безпеки, 
поводження з вогнепальною зброєю, засобами індивідуального 
захисту та правил активної оборони. 

 Під час несення служби діяти відповідно до 
законодавства, бути ввічливим до громадян, мати охайний 
вигляд. 

 Надавати інформацію громадянам, що прийшли для 
голосування, лише в межах компетенції поліції. 

 Налагодити й підтримувати взаємодію з представниками 
ЗМІ, за необхідності надавати їм допомогу в межах компетенції 
поліції. У разі вчинення будь-яких правопорушень щодо 
представників ЗМІ або за їх участю, виникнення інших 
надзвичайних пригод і нештатних ситуацій негайно 
інформувати чергового територіального органу НП. Уживати 
відповідних заходів реагування та мінімізації можливих 
негативних наслідків. 
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Додаток 2 
 

Заходи безпеки в разі виявлення підозрілого предмета, 
схожого на вибуховий пристрій  

 У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на 
вибуховий пристрій, слід дотримуватися такої послідовності дій:  

 негайно припинити будь-які дії поруч з виявленим 
предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання і 
техніку;  

 повідомити людям, що перебувають неподалік, про 
небезпеку, ініціювати їх відведення на максимально безпечну 
відстань, але не менше ніж на 100 м; 

 слід зберігати спокій та рівновагу, намагатися не 
провокувати паніку;  

 терміново повідомити про виявлений предмет 
оперативному черговому територіального органу поліції, 
аварійні служби, здійснити максимально детальний опис його та 
ситуації, що склалася; 

 до прибуття працівників вибухотехнічної служби НП 
встановити кордони небезпечної зони, огородити її та обмежити 
доступ до неї; 

 обов’язково дочекатися в безпечному місці прибуття 
представників вибухотехнічної служби НП й особисто передати 
фахівцям наявну інформацію стосовно виявленого предмета. 

Категорично заборонено: 
  торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, 

переміщати його, здійснювати будь-які маніпуляції з ним; 
  у будь-який спосіб впливати на предмет, піддавати його 

механічному, термічному, акустичному, світловому або іншому 
впливу; 

  самостійно відкривати й перевіряти підозрілі сумки, 
коробки, валізи; 

  намагатися самостійно знешкодити вибухонебезпечний 
предмет; 

  використовувати поруч з предметом відкритий вогонь, 
електронагрівальні прилади, курити; 

  користуватися поруч із предметом засобами 
радіозв’язку, мобільними телефонами й іншими приладами, що 
передають радіосигнали. 
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Додаток 3 
 

Порядок і правила спілкування поліцейського 

 
1. Порядок і правила спілкування поліцейського 

з громадянами 
 
Поліцейський має бути ввічливим і тактовним, звертатися 

до громадян лише на «Ви», свої вимоги та зауваження 
викладати переконливо, не вживати слів і не робити дій, які 
можуть образити честь і гідність громадян. Він має виявляти 
врівноваженість, терплячість і поміркованість. 

Неприпустимими є: грубість, зверхність, іронічність, 
саркастичне чи неввічливе формулювання зауважень, вислови й 
репліки, що ображають людську гідність, погрози, повчання, 
несправедливі звинувачення, загрозливі жести і знаки. 

Порядок звернення до правопорушника: 
– привітатися (військове вітання); 
– відрекомендуватися (назвати звання та прізвище); 
– пред’явити службове посвідчення і жетон (на вимогу);  
– аргументувати причину звернення; 
– уважно вислухати пояснення особи; 
– у межах компетенції вжити заходів реагування: зробити 

попередження, скласти протокол про адміністративне 
правопорушення (за наявності таких повноважень). 

У разі якщо правопорушник на зауваження реагує 
збуджено: 

– витримати паузу (надати можливість заспокоїтися);  
– дати змогу висловити причину збудження; 
– попросити пояснити протиправність його дій;  
– пояснити недопустимість його поведінки з посиланням 

на відповідні нормативно-правові акти; 
– надалі діяти за обставинами (наприклад, викликати 

допомогу). 
 

Приклади звернення до особи 

Варіант 1. «Бажаю здоров’я. Капрал поліції Д. У місті 
відбуваються оперативні заходи. Пред’явіть, будь ласка, Ваші 
документи». Якщо громадянин має бажання пересвідчитися в 
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наявності службового посвідчення: «Будь ласка, моє службове 
посвідчення». Після перевірки: «Дякую, вибачте за незручності. 
На все добре». 

Варіант 2. «Бажаю здоров’я. Капрал поліції О. Ви 
порушили ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення: курили тютюнові вироби на зупинці 
громадського транспорту, що заборонено законом. Пред’явіть, 
будь ласка, Ваші документи». Якщо громадянин має бажання 
переконатися в наявності службового посвідчення: «Будь ласка, 
моє службове посвідчення». 

 
 
2. Порядок і правила спілкування поліцейського 

з іноземцями 
 
Під час спілкування з іноземцями поліцейський має: 
– привітатися (військове вітання); 
– назвати своє прізвище, звання, пред’явити на його 

вимогу службове посвідчення та, звертаючись на «Ви», 
повідомити мету звернення; 

– свої вимоги й зауваження викладати в переконливій 
формі. 

Під час перевірки документів: 
– поводитися з документом акуратно. Якщо в ньому 

знаходяться гроші, будь-які записки й інші папери або цінності, 
запропонувати власникові самостійно вилучити їх звідти; 

– увагу акцентувати на відповідності наявної в документі 
фотокартки особі громадянина, правильності заповнення всіх 
реквізитів, цілісності захисної сітки документа, терміні його дії, 
відмітці щодо реєстрації тощо; 

– у разі перевірки документів в особи, яку підозрюють у 
вчиненні злочину, вжити застережних заходів. З цією метою 
доцільно стояти на півоберта праворуч від того, кого 
перевіряють, на відстані одного кроку від нього, пильно стежачи 
за ним;  

– перевірку проводити на певній відстані від сторонніх 
громадян, а якщо є можливість – у приміщенні найближчої 
поліцейської дільниці або громадському пункті охорони 
порядку. 
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3. Порядок і правила спілкування поліцейського 
з особами, які користуються дипломатичним імунітетом 

 
Особами, які мають дипломатичний імунітет, є: 
– глави дипломатичних представництв; 
– глави консульських представництв, інші співробітники 

консульств; 
– співробітники дипломатичних представництв і 

консульських установ; 
– члени парламентських та урядових делегацій іноземних 

держав; 
– радники посольств, торгових представництв; 
– дипломатичні кур’єри; 
– секретарі посольств;  
– працівники міжнародних організацій; 
– члени родин дипломатичного й консульського 

персоналу. 
 

Документами, що посвідчують особу іноземця, можуть 
бути:  

– дипломатичні паспорти,  
– дипломатичні, консульські або акредитаційні картки; 
– службові паспорти;  
– посвідчення особи; 
– закордонні паспорти;  
– національні паспорти. 
Особи з дипломатичним імунітетом мають такі привілеї: 
– особиста недоторканність; 
– недоторканність використовуваних ними транспортних 

засобів, які офіційно належать представництвам (консульствам); 
– усунення від кримінальної, цивільної, адміністративної 

юрисдикції України; 
– право підняття на транспортному засобі національного 

прапора тощо. 
Дії в разі виявлення правопорушення, учиненого особою з 

дипломатичним імунітетом: 
– повідомити про подію чергового територіального 

органу НП; 
– ужити заходів щодо припинення правопорушення; 
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– записати номер і вид документа особи, який підтверджує 
її дипломатичний імунітет; 

– відпустити правопорушника; 
– скласти рапорт про подію на ім’я начальника 

територіального органу НП. 
 
 
4. Порядок і правила спілкування поліцейського 

з народними депутатами та представниками місцевих 
громад 

 
Під час спілкування поліцейського з народними 

депутатами та представниками місцевих громад поліцейський 
повинен: 

– на вимогу народних депутатів, інших посадових осіб 
назвати спеціальне звання, своє прізвище, місце служби та 
пред’явити службове посвідчення; 

– пересвідчитися, що це народний депутат (перевірити 
наявність депутатського посвідчення та нагрудного знака 
народного депутата України); 

– вислухати заяву (інформацію) і, якщо це не суперечить 
вимогам правил несення служби, ужити відповідних заходів, 
доповівши про це старшому начальникові. 

 
Приклади звернення до народного депутата 

Варіант 1. «Бажаю здоров’я. Капрал поліції Д. Ваші 
вимоги є законними, однак не належать до моєї компетенції, я 
обов’язково доповім про них старшому начальнику. Якщо моя 
відповідь Вас не задовольнила, Ви можете звернутися до 
старшого начальника, який перебуває… (назва вулиці, площі, 
приміщення тощо)». 

Якщо дії або заяви народного депутата України 
суперечать вимогам законодавства щодо несення служби, 
поліцейський зобов’язаний негайно доповісти про це старшому 
начальникові й далі діяти за його вказівкою. 

Варіант 2. «Бажаю здоров’я. Капрал поліції Д. Ваші 
вимоги є незаконними й суперечать Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (Кримінальному кодексу 
України – доцільно визначити відповідну статтю). Якщо Ви не 
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припините свої дії, я вимушений буду доповісти старшому 
начальнику та скласти відповідний рапорт. Якщо моя відповідь 
Вас не задовольнила, Ви можете звернутися до старшого 
начальника, який перебуває… (назва вулиці, площі, приміщення 
тощо)». 

 
 
5. Порядок і правила спілкування поліцейського з 

представниками засобів масової інформації 
 
У разі звернення представника засобів масової інформації 

поліцейський повинен: 
– діяти за правилами поводження з громадянами; 
– утримуватися від висловлювання власних міркувань; 
– пояснити, хто уповноважений коментувати конкретні 

події, та надати контактні дані відповідної особи. Не 
підлягають розголошенню відомості, що становлять 
державну або службову таємницю. 

Приклад відповіді на звернення: «Бажаю здоров’я! Капрал 
поліції Д. Ми несемо службу з підтримання публічного порядку 
і безпеки. За більш детальною інформацією Вам доцільно 
звернутися до старшого начальника, який перебуває…».  

У разі, коли представник ЗМІ перешкоджає виконувати 
функціональні обов’язки, необхідно: 

– повідомити представникові ЗМІ, що його дії можуть 
бути кваліфіковані як перешкоджання діяльності поліцейського; 

– поінформувати безпосереднього начальника або 
чергового територіального органу НП; 

– повідомити журналісту про його право оскаржити дії 
поліцейський до вищого органу, прокуратури чи суду. 

Приклад звернення до працівника ЗМІ: «Бажаю здоров’я! 
Капрал поліції Д. Ми несемо службу з підтримання публічного 
порядку та безпеки. Ваші дії перешкоджають виконанню 
повноважень поліцейського. Негайно припиніть свої 
протиправні дії. Інакше, згідно зі ст. 62 Закону України «Про 
Національну поліцію», нестимете відповідальність відповідно 
до закону». 

Наслідком втручання в діяльність поліцейського, 
перешкоджання виконанню ним відповідних повноважень, 
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невиконання законних вимог поліцейського, будь-яких інших 
протиправних дій стосовно поліцейського є передбачена 
законом відповідальність. 

Документами, які підтверджують повноваження 
представника ЗМІ, є: 

– редакційне посвідчення; 
– посвідчення журналіста, видане Національною спілкою 

журналістів України; 
– посвідчення журналіста, видане медіа-профспілкою; 
– акредитаційна картка; 
– прес-картка інших журналістських, зокрема міжнародних, 

організацій. 
Під час контактів із представниками засобів масової 

інформації категорично заборонено: 
– несанкціоновано вилучати засоби фото-, відео-, 

аудіозапису та відповідні носії інформації; 
– перешкоджати їхній законній діяльності (закривати 

об’єктив, вимикати камеру тощо); 
– самостійно приймати рішення про обмеження доступу 

журналіста до місць, відвідування яких дозволено 
законодавством. 

Приклад відповіді на запитання: «Беремо участь у 
підтриманні публічного порядку й безпеки під час проведення... 
(назва заходу). Завданням підрозділу є недопущення порушень 
публічної безпеки та порядку на вулиці… (назва вулиці, площі, 
приміщення тощо). За детальною інформацією звертайтеся до 
старшого начальника, який перебуває… (контактні дані)». 

Поліцейський діє виключно в межах чинного 
законодавства, журналіст – у межах того, що не заборонено 
законом. 
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Додаток 4 
 

Застосування поліцейських заходів примусу  

(Витяг із Закону України «Про Національну поліцію») 

Порядок застосування поліцейських заходів примусу 

1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити 
особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання 
законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання 
може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або 
поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що 
склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим. 

2. Попередження може бути зроблено голосом, а за 
значної відстані або звернення до великої групи людей – через 
гучномовні установки, підсилювачі звуку. 

3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу 
визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру 
правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка 
вчинила правопорушення. 

4. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну 
допомогу особам, які постраждали в результаті застосування 
заходів примусу. 

5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних 
засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками 
вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених 
можливостей або старості, крім випадків учинення ними 
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору 
поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або 
поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими 
способами і засобами неможливо. 

 

Застосування фізичної сили 

1. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому 
числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для 
забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, 
припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила 
правопорушення, якщо застосування інших поліцейських 
заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, 
покладених на нього законом. 
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2. Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого 
керівника, а той зобов’язаний повідомити прокурора про 
завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування 
фізичної сили. 

 

Застосування спеціальних засобів 

Загальні правила застосування спеціальних засобів: 
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості 

застосовуються: 
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається 
втекти; 

б) під час затримання особи; 
в) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати 

шкоду собі й оточуючим; 
2) гумові та пластикові кийки застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або 

об’єкт, що перебуває під охороною; 
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і 

чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського; 
в) припинення групового порушення громадського 

порядку чи масових заворушень; 
3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та 

дратівної дії, застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або 

об’єкт, що перебуває під охороною; 
б) припинення групового порушення громадського 

порядку чи масових заворушень. 
4. Поліції (поліцейському) заборонено: 
1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по 

голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку 
(куприку) і в живіт; 

2) під час застосування засобів, споряджених речовинами 
сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по 
людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне 
застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин; 

3) застосовувати кайданки більше ніж дві години 
безперервного використання або без послаблення їх тиску. 
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Додаток 5 
 

Перевірка документів 

Алгоритм перевірки документів поліцейським має бути 
таким: 

– доповісти керівнику нарядами або оперативному 
черговому територіального органу поліції про місце свого 
перебування, намір перевірити документи в особи, причини 
перевірки, умови й обставини, за яких буде проведено 
перевірку; 

– перевірку документів в особи за можливості проводити 
двома поліцейськими; 

– здійснювати функцію контролю одним поліцейським; 
– забезпечувати страховку другим поліцейським з 

елементом захисту та підтримки (елемент прикриття); 
– перемістити зброю якомога далі від особи, яка підлягає 

перевірці, а також розподілити обов’язки й узгодити між собою 
умовні жести; 

– оцінити ступені ризику для поліцейських, зокрема 
з’ясувати, одна це особа чи з ким-небудь, її фізичний стан, 
можливість небезпеки з її боку, раптового нападу від неї або 
оточуючих; 

– оцінити місце проведення перевірки на наявність 
можливих перешкод, шляхів раптової втечі, сторонніх осіб, 
зручності проведення перевірки (освітлення, поверхню, простір 
тощо); 

– обрати місце перевірки, уникаючи втручання з боку 
інших осіб або втечі особи, яку перевіряють; 

– ужити заходів щодо недопущення прослуховування 
іншими особами радіопереговорів; 

– стояти впівоберта до особи, не розташовуючись на 
одній з нею лінії, на відстані не менше ніж один крок від особи, 
яку перевіряють; 

– бути готовим до відбиття нападу з боку особи, яку 
перевіряють, або з боку сторонніх осіб; 

– не брати подані для перевірки документи рукою, якою 
Ви зазвичай дістаєте зброю; 

– пам’ятати, що особа може використати як знаряддя 
нападу предмети, що є в неї в руках, або документи; 
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– у разі падіння документів на землю відступити крок 
назад, посилити увагу й запропонувати особі підняти 
документи; 

– тримати документ на рівні очей так, щоб контролювати 
дії особи, яку перевіряють, і прилеглу територію; 

– не дозволяти особі тримати руки в кишенях, щось 
діставати з кишені або сумки; 

– акцентувати увагу на відповідності наявної в документі 
фотокартки особі громадянина, а також на правильності 
заповнення всіх його граф, цілісності захисної сітки, терміні дії 
документа; 

– діагностувати ступінь агресивності особи, намагатися 
знизити його; 

– не відвертатися, не повертатися спиною, не присідати, 
не погрожувати, не ображати; 

– поставити власникові документа контрольні запитання, 
звіряючи відповіді з даними документа, що посвідчує його 
особу. 
 

У нічний час перевірку документів слід проводити в 
місцях, у яких наявне постійне джерело освітлення.  
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Додаток 6 
 

Повноваження поліції щодо забезпечення карантинних  
та інших правил і норм під час забезпечення  

публічної безпеки й порядку 

 
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – 
COVID-19), на підставі рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
10 березня 2020 року Кабінет Міністрів України з 12 березня 
2020 року до 22 травня 2020 року на всій території України 
запровадив карантин (постанова від 11 березня 2020 року № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2»). 

Дію карантину було продовжено на всій території України 
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 20 травня 
2020 року № 392, від 17 червня 2020 року № 500, від 22 липня 
2020 року № 641, від 26 серпня 2020 року № 760. 

Зокрема, з огляду на епідемічну ситуацію в регіоні, з 
1 серпня до 31 жовтня 2020 року на території Автономної 
Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-
Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 
областей, м. Києва, м. Севастополя установлено карантин. 

У статті 1 Закону України від 6 квітня 2000 року  
№ 1645-III  «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
визначено такі терміни: 

‒ інфекційні хвороби – розлади здоров’я людей, що 
викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, 
рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n241
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іншими патогенними паразитами), продуктами їх 
життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), 
передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового 
поширення; 

‒ дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, 
дератизація) – заходи щодо знищення в середовищі 
життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб 
(дезінфекція) та їх переносників – комах (дезінсекція) і гризунів 
(дератизація); 

‒ самоізоляція – перебування особи, стосовно якої є 
обґрунтовані підстави щодо ризику інфікування або поширення 
нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці 
(приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на 
основі зобов’язання особи; 

‒ обсерватор – спеціалізований заклад, призначений для 
перебування осіб, які підлягають обсервації, їх обстеження та 
здійснення медичного нагляду за ними; 

‒ контактні особи – особи, які перебували в контакті з 
джерелом інфекції, внаслідок чого вони вважаються зараженими 
інфекційною хворобою; 

‒ карантин – адміністративні та медико-санітарні 
заходи, що застосовуються для запобігання поширенню 
особливо небезпечних інфекційних хвороб; 

‒ носій збудника інфекційної хвороби (далі – 
бактеріоносій) – людина, в організмі якої виявлено збудників 
інфекційної хвороби при відсутності симптомів цієї хвороби; 

‒ обмежувальні протиепідемічні заходи – медико-
санітарні й адміністративні заходи, що здійснюються в межах 
осередку інфекційної хвороби з метою запобігання її 
поширенню; 

‒ осередок інфекційної хвороби – місце (об’єкт, 
територія), де виявлено джерело інфекції та відповідні фактори 
передачі інфекції;  

‒ санітарно-протиепідемічні правила і норми – 
нормативно-правові акти (накази, інструкції, правила, 
положення тощо) центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
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здоров’я, вимоги яких спрямовані на запобігання виникненню та 
поширенню інфекційних хвороб; 

‒ протиепідемічні заходи – комплекс організаційних, 
медико-санітарних, ветеринарних, інженерно-технічних, 
адміністративних та інших заходів, що здійснюються з метою 
запобігання поширенню інфекційних хвороб, локалізації та 
ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій; 

‒ обсервація – перебування особи, стосовно якої є ризик 
поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її 
обстеження та здійснення медичного нагляду за нею тощо. 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», особи, винні в порушенні 
законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, 
несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

 
Отже, на території України на період дії карантину 

ЗАБОРОНЕНО: 
‒ перебувати в громадських будівлях і спорудах, 

громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

‒ перебувати на вулицях без документів, що посвідчують 
особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, 
без посвідчення про взяття на облік бездомної особи; 

‒ самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
‒ перетинати контрольні пункти в’їзду на тимчасово 

окуповані території в Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі й виїзду з них 
іноземцям й особам без громадянства без наявного поліса 
(свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою 
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною 
страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією – 
партнером на території України (асистанс), і покриває витрати, 
пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в 
Україні. 
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На території регіону (адміністративно-територіальної 
одиниці), на якій установлено «зелений» рівень епідемічної 
небезпеки, ЗАБОРОНЕНО: 

‒ проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, 
соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи за участю більше 
ніж однієї особи на 5 м

2
 площі будівлі або території (якщо захід 

проводять на відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів 
і закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 
50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. 
Організатор заходу є відповідальним за дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 м у разі 
проведення заходу з розміщенням учасників стоячи; 

‒ здійснення регулярних і нерегулярних перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень 
пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), 
залізничному транспорті, у міському, приміському, 
міжміському, внутрішньообласному та міжобласному 
сполученні, у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, 
що передбачена технічною характеристикою транспортного 
засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, здійснює контроль за використанням 
засобів індивідуального захисту, а саме респіраторів або 
захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 
виготовлених самостійно. 

У разі виявлення порушень карантинних обмежень 
поліцейський здійснює заходи щодо припинення правопорушення, 
з’ясовує обставини правопорушення, за наявності складу 
адміністративного правопорушення, керуючись ст. 255 КУпАП, 
складає протокол про адміністративне правопорушення за 
ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей» 
(порушення правил щодо карантину людей, санітарно-
гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 
інфекційними хворобами, – тягне за собою накладення штрафу 
на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до 
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

У протоколі про адміністративне правопорушення 
поліцейський зазначає допущені порушення (до прикладу: пп. 3 
п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби»). 

Відповідно ст. 221 КУпАП, справу за ст. 44-3 КУпАП 
«Порушення правил щодо карантину людей» розглядає суд.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_03_16/pravo1/KP200211.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_03_16/pravo1/KP200211.html?pravo=1
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