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Анотація

У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства,
типової навчальної програми відповідної дисципліни розглянуто особливості
адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції, а також специфіку
адміністративно-правової діяльності органів внутрішніх справ щодо окремих
напрямів та сфер діяльності міліції.

Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України, які навчаються за спеціалізацією «Правоохоронна діяльність»,
«Громадська безпека», а також працівників міліції громадської безпеки. 



3

Зміст

Вступ ...................................................................................................................7

Розділ 1
Адміністративна діяльність
окремих підрозділів міліції

1.1. Зміст адміністративної діяльності міліції громадської безпеки ....11
1.1.1. Поняття, функції та завдання міліції громадської безпеки .........11
1.1.2. Особливості організації та управління підрозділами 

міліції громадської безпеки ...........................................................19
1.1.3. Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами 

органів внутрішніх справ і громадськістю ..................................25
Питання для самоконтролю ............................................................................34
Теми рефератів .................................................................................................35
Теми доповідей .................................................................................................35
Перелік рекомендованих джерел ....................................................................35

1.2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ 
на транспорті ...........................................................................................37
1.2.1. Особливості правового регулювання діяльності 

транспортної міліції .......................................................................37
1.2.2. Поняття, завдання, система та функції органів внутрішніх 

справ на транспорті ........................................................................41
1.2.3. Зміст адміністративної діяльності транспортної міліції .............53
1.2.4. Зміст адміністративної діяльності транспортної міліції 

на метрополітені .............................................................................62
1.2.5. Зміст адміністративної діяльності міліції в аеропортах .............67
1.2.6. Адміністративний нагляд як складова частина 

адміністративної діяльності ОВС на транспорті. 
Методи адміністративної діяльності ОВС на транспорті ...........79

Питання для самоконтролю ............................................................................88
Теми рефератів .................................................................................................88
Теми доповідей .................................................................................................88
Перелік рекомендованих джерел ....................................................................88



4

1.3. Адміністративна діяльність Державної автомобільної 
інспекції ....................................................................................................90
1.3.1. Призначення, завдання та повноваження Державної 

автомобільної інспекції ..................................................................90
1.3.2. Форми та методи адміністративної діяльності Державної 

автомобільної інспекції ..................................................................99
1.3.3. Взаємодія Державної автомобільної інспекції з іншими 

підрозділами міліції, державними органами та громадськістю 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху ........................108

Питання для самоконтролю ..........................................................................117
Теми рефератів ...............................................................................................117
Теми доповідей ...............................................................................................118
Перелік рекомендованих джерел ..................................................................118

1.4. Адміністративна діяльність міліції охорони....................................120
1.4.1. Організаційно-правова основа діяльності Державної служби 

охорони при МВС України ..........................................................120
1.4.2. Структура, завдання та функції Державної служби охорони 

при МВС України .........................................................................125
1.4.3. Організація охорони об’єктів підрозділами міліції охорони .......132

Питання для самоконтролю ..........................................................................137
Теми рефератів ...............................................................................................137
Теми доповідей ...............................................................................................138
Перелік рекомендованих джерел ..................................................................138

1.5. Адміністративна діяльність судової міліції .....................................140
1.5.1. Особливості адміністративно-правового регулювання 

судової міліції ...............................................................................140
1.5.2. Форми та методи адміністративної діяльності 

судової міліції ...............................................................................144
1.5.3. Взаємодія судової міліції з іншими підрозділами органів 

внутрішніх справ, правоохоронними органами, судовими 
установами ....................................................................................150

Питання для самоконтролю ..........................................................................156
Теми рефератів ...............................................................................................156
Теми доповідей ...............................................................................................157
Перелік рекомендованих джерел ..................................................................157



5

Розділ 2
Адміністративна діяльність 

органів внутрішніх справ щодо виконання 
пріоритетних завдань у сфері охорони 

громадського порядку і громадської безпеки

2.1. Адміністративна діяльність міліції щодо забезпечення 
протидії нелегальній міграції .............................................................159
2.1.1. Поняття та зміст протидії нелегальній міграції .........................159
2.1.2. Суб’єкти протидії нелегальній міграції ......................................165
2.1.3. Основні напрями адміністративної діяльності міліції 

щодо протидії нелегальній міграції ............................................171
Питання для самоконтролю ..........................................................................192
Теми рефератів ...............................................................................................192
Теми доповідей ...............................................................................................192
Перелік рекомендованих джерел ..................................................................193

2.2. Адміністративна діяльність міліції щодо протидії 
насильству в сім’ї ..................................................................................197
2.2.1. Правові основи діяльності міліції щодо попередження 

насильства у сім’ї .........................................................................197
2.2.2. Міліція як суб’єкт попередження насильства 

у сім’ї .............................................................................................204
2.2.3. Діяльність міліції щодо застосування спеціальних заходів 

попередження насильства в сім’ї ................................................215
Питання для самоконтролю ..........................................................................225
Теми рефератів ...............................................................................................226
Теми доповідей ...............................................................................................226
Перелік використаних джерел ......................................................................226

2.3. Адміністративна діяльність міліції 
щодо забезпечення правил дозвільної системи ...............................231
2.3.1. Правова основа, предмети та об’єкти 

дозвільної системи .......................................................................231
2.3.2. Основні завдання ОВС щодо забезпечення правил 

дозвільної системи в Україні .......................................................240



6

2.3.3. Нагляд органів внутрішніх справ за дотриманням правил 
дозвільної системи, пов’язаних з обігом зброї ..........................245

Питання для самоконтролю ..........................................................................252
Теми рефератів ...............................................................................................253
Теми доповідей ...............................................................................................253
Перелік рекомендованих джерел ..................................................................253

2.4. Адміністративна діяльність чергової служби ОВС ........................255
2.4.1. Поняття, завдання, функції та принципи адміністративно-

правової діяльності чергової служби органів 
внутрішніх справ ..........................................................................255

2.4.2. Правові основи адміністративної діяльності чергової 
служби органів внутрішніх справ ...............................................278

2.4.3. Система та структура чергової служби органів внутрішніх 
справ України. Моделі чергової служби МВС України 
та зарубіжних країн світу ............................................................287

Питання для самоконтролю ..........................................................................305
Теми рефератів ...............................................................................................305
Теми доповідей ...............................................................................................306
Перелік рекомендованих джерел ..................................................................306



https://jurkniga.ua/administrativna-diyalnist-organiv-vnutrishnikh-sprav-osobliva-chastina-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.+%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.+%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.

