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Анотація

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, чинного
законодавства України та практики його застосування висвітлено основні
питання з навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність органів
внутрішніх справ».

Для студентів, курсантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих
закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.



467

Зміст

Список основних скорочень .............................................................................3

Передмова ............................................................................................................5

Розділ I 
Загальна характеристика адміністративної діяльності 

органів внутрішніх справ

Глава 1. Введення в навчальну дисципліну «Адміністративна 
діяльність органів внутрішніх справ» ....................................................7

§ 1. Предмет навчальної дисципліни «Адміністративна 
діяльність органів внутрішніх справ» .........................................................7

§ 2. Поняття, функції та ознаки адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ ...........................................................................................9

§ 3. Громадський порядок та громадська безпека як правові категорії 
сфери адміністративної діяльності органів внутрішніх справ ...............14

§ 4. Види та форми адміністративної діяльності органів внутрішніх справ......25
§ 5. Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх 

справ .............................................................................................................30
Питання для самоконтролю ..............................................................................37

Глава 2. Методи адміністративної діяльності органів внутрішніх 
справ  ...........................................................................................................38

§ 1. Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ ....38
§ 2. Заходи примусу в адміністративній діяльності органів внутрішніх 

справ .............................................................................................................44
§ 3. Адміністративний нагляд у діяльності органів внутрішніх справ .........55
§ 4. Заходи припинення, які застосовуються в адміністративній діяльності 

органів внутрішніх справ ...........................................................................62
§ 5. Заходи припинення спеціального призначення в адміністративній 

діяльності органів внутрішніх справ .........................................................66
Питання для самоконтролю ..............................................................................79

Глава 3. Адміністративно-правові основи служби в органах внутрішніх 
справ – важливий напрям їх адміністративної діяльності ...............80

§ 1. Організація служби в органах внутрішніх справ .....................................80



468

§ 2. Особливості проходження служби в органах 
внутрішніх справ .........................................................................................94

§ 3. Правовий та соціальний захист співробітників органів 
внутрішніх справ .......................................................................................119

Питання для самоконтролю ............................................................................127

Глава 4. Законність і дисципліна в адміністративній 
діяльності органів внутрішніх справ ...................................................128

§ 1. Форми та способи забезпечення законності в адміністративній 
діяльності органів внутрішніх справ .......................................................128

§ 2. Здійснення контролю за діяльністю органів внутрішніх справ 
органами державної влади та місцевого самоврядування.....................137

§ 3. Внутрішньовідомчий контроль за дотриманням законності 
в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ .........................140

§ 4. Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням 
законності в адміністративній діяльності органів 
внутрішніх справ .......................................................................................148

§ 5. Гарантії реалізації громадського контролю за дотриманням 
законності в адміністративній діяльності органів 
внутрішніх справ .......................................................................................151

§ 6. Правова основа та порядок розгляду звернень громадян 
в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ ......................156

Питання для самоконтролю ............................................................................162

Розділ II 
Особливості адміністративної діяльності 

підрозділів і служб міліції громадської безпеки щодо 
охорони правопорядку та надання платних послуг

Глава 5. Організація роботи чергових частин органів внутрішніх 
справ ..........................................................................................................163

§ 1. Поняття чергової частини та основні принципи її роботи. 
Види чергових частин та їх основні завдання ........................................163

§ 2. Основні функції чергової частини МВС України та основи 
організації діяльності чергових частин ОВС, 
критерії оцінки роботи чергових .............................................................167

§ 3. Права та обов’язки чергових, введення ступенів готовності 
та спеціальних оперативних планів .........................................................180

Питання для самоконтролю ............................................................................194



469

Глава 6. Правові засади адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ по затриманню, доставленню та конвоюванню 
осіб, взятих під варту ..............................................................................195

§ 1. Організація тримання доставлених та затримання осіб 
у спеціальних кімнатах органів внутрішніх справ.................................195

§ 2. Організація органами внутрішніх справ контролю за діяльністю 
ізоляторів тимчасового тримання ............................................................198

§ 3. Забезпечення дотримання правил внутрішнього розпорядку 
в ізоляторах тимчасового тримання ........................................................207

§ 4. Порядок конвоювання та затримання підсудних (засуджених) 
за вимогою органів судової влади ...........................................................218

Питання для самоконтролю ............................................................................229

Глава 7. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності 
міліції громадської безпеки. Патрульна служба міліції ...................230

§ 1. Основні завдання, функції та повноваження міліції громадської 
безпеки .......................................................................................................230

§ 2. Патрульна служба міліції .........................................................................236
§ 3. Правове положення та завдання міліції особливого призначення 

«Беркут» .....................................................................................................241
Питання для самоконтролю ............................................................................243

Глава 8. Організація адміністративної діяльності служби дільничних 
інспекторів міліції ...................................................................................244

§ 1. Правове регулювання, завдання, функції та організаційна побудова 
служби дільничних інспекторів міліції ...................................................244

§ 2. Організація роботи та повноваження дільничного інспектора міліції ...248
§ 3.  Адміністративно-юрисдикційна діяльність та взаємодія дільничного 

інспектора міліції з іншими підрозділами і службами органів 
внутрішніх справ, громадськими об’єднаннями та населенням ..........255

Питання для самоконтролю ............................................................................259

Глава 9. Організація адміністративної діяльності органів внутрішніх 
справ на транспорті ................................................................................260

§ 1. Система органів внутрішніх справ на транспорті, їх завдання 
щодо охорони громадської безпеки .........................................................260

§ 2. Особливості забезпечення охорони громадської безпеки органів 
внутрішніх справ на транспорті...............................................................265

§ 3. Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з іншими 
державними органами щодо охорони громадського порядку ...............270

Питання для самоконтролю ............................................................................278



470

Глава 10. Державна служба охорони ..........................................................279
§ 1. Правовий статус, завдання та організація роботи Державної служби 

охорони .......................................................................................................279
§ 2. Організація охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні 

підрозділами Державної служби охорони ..............................................281
Питання для самоконтролю ............................................................................290

Глава 11. Здійснення дозвільної системи органами внутрішніх справ .....291
§ 1. Поняття, завдання та організація роботи органів внутрішніх справ 

щодо здійснення дозвільної системи .......................................................291
§ 2. Умови і порядок видачі дозволів на функціонування об’єктів 

дозвільної системи ....................................................................................298
§ 3. Організація обліку і контролю за об’єктами дозвільної системи .........312
Питання для самоконтролю ............................................................................320

Глава 12. Організація адміністративної діяльності служби 
Державної автомобільної інспекції МВС України ............................321

§ 1. Структура, правовий статус та функції Державної автомобільної 
інспекції .....................................................................................................321

§ 2. Оформлення працівниками Державної автомобільної інспекції 
матеріалів про адміністративні правопорушення ..................................327

§ 3. Реєстрація та облік транспортних засобів ..............................................335
§ 4. Нагляд за технічним станом транспортних засобів ...............................342
§ 5. Облік та аналіз дорожньо-транспортних пригод ...................................346
§ 6. Стандартизація, нормування та контроль у сфері дорожнього руху ...349
Питання до самоконтролю ..............................................................................352

Розділ III 
Спеціальні ознаки взаємодії органів внутрішніх справ 

з іншими органами правопорядку, громадськими 
та адміністративними органами

Глава 13. Здійснення паспортної, реєстраційної та міграційної 
діяльності в Україні за участю органів внутрішніх справ ..............354

§ 1. Організаційно-правові засади діяльності Державної міграційної 
служби України..........................................................................................354

§ 2. Паспортна система та порядок паспортизації громадян України ........359
§ 3. Особливості порядку виїзду та в’їзду громадян України ......................363
§ 4. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземців, 

осіб без громадянства та біженців ...........................................................369



471

§ 5. Використання паспортної, реєстраційної та міграційної діяльності 
при охороні громадської безпеки та протидії правопорушенням .........377

Питання для самоконтролю ............................................................................380

Глава 14. Організація взаємодії органів внутрішніх справ 
з підрозділами прикордонної служби України ...................................381

§ 1.  Основні напрями, функції та форми взаємодії органів внутрішніх справ 
з прикордонною службою України ..........................................................381

§ 2. Організація взаємодії органів внутрішніх справ із прикордонною 
службою України щодо виявлення, припинення та попередження 
правопорушень на кордоні .......................................................................386

Питання для самоконтролю ............................................................................397

Глава 15. Організація взаємодії органів внутрішніх справ 
із підрозділами податкової міліції ........................................................398

§ 1. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції ................398
§ 2. Приймання, реєстрація, облік та адміністративні провадження 

в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої 
інформації щодо порушень податкового законодавства ........................401

§ 3. Форми взаємодії підрозділів податкової міліції з територіальними 
органами внутрішніх справ ......................................................................406

Питання для самоконтролю ............................................................................412

Глава 16. Взаємодія органів внутрішніх справ з громадськими 
об’єднаннями та міжнародними організаціями ................................413

§ 1. Взаємодія органів внутрішніх справ із формуваннями населення 
щодо охорони громадської безпеки .........................................................413

§ 2. Організаційно-правові форми участі громадян в охороні громадської 
безпеки .......................................................................................................418

§ 3. Підтримання зв’язків із засобами масової інформації 
та комунікаціями соціальних мереж........................................................422

§ 4. Співробітництво органів внутрішніх справ із міжнародними 
організаціями .............................................................................................427

Питання для самоконтролю ............................................................................432

Рекомендована література ............................................................................433

Глосарій ............................................................................................................440



https://jurkniga.ua/administrativna-diyalnist-organiv-vnutrishnikh-sprav/?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
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

