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Анотація

Під час дії воєнного стану Національна поліція України (НПУ) діє згідно з
призначенням та специфікою цього органу і з урахуванням тих обмежень прав
і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, що
визначаються відповідно до Конституції України та Закону України «Про
правовий режим воєнного стану».   

Разом з цим слід розуміти, що введення воєнного стану у країні є лише
підставою для можливості посилення необхідних і законних заходів безпеки.
Тобто введення таких обмежень ніяк не свідчить про відміну визначених
законом процедур та відсутності обов’язку виконувати вимоги закону з боку
працівників поліції.   

Пропонований збірник призначений для працівників поліції усіх рівнів, а також
буде цікавий практикуючим правникам, адвокатам, здобувачам юридичної
освіти та їх викладачам, військовослужбовцям, службовцям територіальної
оборони, іншим зацікавленим читачам.
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ВСТУП 
 

В умовах воєнного стану змін у повноваженнях, компетенції, 
правах та обов’язках, порядках та процедурах зазнають майже всі 
державні інституції. 

Національна поліція України не є винятком: до нормативно-
правових актів, які регулюють її діяльність, внесене значну кількість 
змін, що регулюють функціонування цього правоохоронного органу 
та його компетенції в період дії воєнного стану у країні. 

Вказані новації у законодавстві передбачають, що під час дії 
воєнного стану Національна поліція України (НПУ) діє згідно з 
призначенням та специфікою цього органу і з урахуванням тих 
обмежень прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб, що визначаються відповідно до Конституції 
України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 

Разом з цим слід розуміти, що введення воєнного стану у країні є 
лише підставою для можливості посилення необхідних і законних 
заходів безпеки. Тобто введення таких обмежень ніяк не свідчить про 
відміну визначених законом процедур та відсутності обов’язку 
виконувати вимоги закону з боку працівників поліції. 

Пропонований збірник призначений для працівників поліції усіх 
рівнів, а також буде цікавий практикуючим правникам, адвокатам, 
здобувачам юридичної освіти та їх викладачам, 
військовослужбовцям, службовцям територіальної оборони, іншим 
зацікавленим читачам. 
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ.  
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 
Національна поліція України — центральний орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав 
і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного 
порядку та громадської безпеки. Діяльність Національної поліції 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ згідно із законом. 

НПУ призначена для захисту життя, здоров’я, прав і свобод 
громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства; для 
протидії злочинності, охорони громадського порядку, власності та 
для забезпечення громадської безпеки.  

В межах своєї компетенції керівництво діяльністю поліції 
здійснюють Президент України безпосередньо або через Міністра 
внутрішніх справ, керівники територіальних органів Міністерства 
внутрішніх справ і керівники підрозділів поліції. 

Навесні 2014 року серед експертів почалися розмови стосовно 
проведення реформ у силовому блоці. Після проведення виборів 
нової влади та формування складу законодавчих та виконавчих 
органів почався процес складних реформ, метою яких було 
викорінення корупції та беззаконня з судової та правоохоронної 
систем. 

Для проведення якісних реформ владою прийнято рішення 
використати успішний досвід закордонних партнерів. Саме з цією 
метою Кабінет Міністрів України призначив Еку Згуладзе першим 
заступником міністра внутрішніх справ, що зіграло значну роль в 
створенні і розвитку української поліції. Згуладзе була заступником 
міністра внутрішніх справ Грузії з 2005 до 2012 року в часи 
президента Міхеїла Саакашвілі й на цій посаді брала активну участь 
у радикальному реформуванні грузинських органів внутрішніх справ.  

Восени того ж року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
представив концепт майбутньої реформи Міністерства внутрішніх 
справ, в якій передбачалось створення Національної поліції як 
центрального органу виконавчої влади. Впродовж 2014—2015 років 
йшла активна робота над законом, який регулював би роботу поліції. 
Таких законів було підготовлено два, від президента та від уряду. 
Урядовий законопроєкт отримав назву «Про Національну поліцію», 
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а його альтернатива підготовлена пропрезидентською більшістю 
«Про поліцію і поліцейську діяльність». 

21 травня 2015 року Верховна Рада України підтримала в першому 
читанні законопроєкт № 2822 «Про Національну поліцію», за 
відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів при 226 
мінімально необхідних, а 2 липня 2015 року проголосувала за 
законопроєкт в другому читанні, «За» проголосували 278 народних 
депутатів. 4 серпня 2015 Президент України підписав цей закон, а вже 
6 серпня закон був опублікований в парламентській газеті «Голос 
України». Закон набув чинності через три місяці з дня, наступного 
після дня публікації, тобто 7 листопада 2015, окрім патрульної поліції 
Києва, для якої цей закон набув чинності в день його публікації, та 
патрульної поліції Одеси та Львова, для яких закон набув чинності 20 
серпня 2015[19]. До вступу у дію закону «Про національну поліцію» 
поліція працювала відповідно до старого закону «Про міліцію», а 
поліцейські вважалися працівниками міліції. Згодом Президент 
встановив 4 серпня, день коли він підписав закон «Про Національну 
поліцію», Днем Національної поліції України. Згідно з Указом 
Президента України від 04 квітня 2018 року № 97 День Національної 
поліції України відзначається щорічно 4 липня. Цього дня 2015 року 
в Києві запрацювала патрульна поліція. 

Паралельно з підготовкою нормативної бази для майбутніх 
реформ здійснювалися конкретні кроки в цьому напрямі. 19 січня 
2015 року МВС України оголосило першу реформу в 
правоохоронних органах — реформу ДАІ. Про це на брифінгу 
оголосила заступник глави МВС Ека Згуладзе. Вона повідомила, що 
ДАІ буде повністю реорганізована, зі звільненням усіх 
співробітників, а натомість уже починається набір бажаючих у нову 
патрульну службу, в тому числі з числа співробітників ДАІ. В 
наступні шість місяців ішов підбір нових кадрів та їх підготовка. У 
підготовці нових патрульних поліцейських активно допомагали 
західні партнери. США направили своїх інструкторів з Каліфорнії та 
Огайо, які провели практичні та теоретичні заняття з новими 
майбутніми поліцейськими. 

Першим містом, у якому запрацювала патрульна поліція, став 
Київ. 4 липня 2015, на Софійській площі у Києві співробітники нової 
поліції склали присягу на вірність Україні. Начальник управління 
патрульної служби Києва Олександр Фацевич зачитав текст присяги. 
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Після цього усі присутні на Софіївській площі виконали Гімн 
України. Президент Порошенко, присутній на заході, привітав 
патрульних й нагадав про відповідальність, покладену на них. Майже 
місяць патрульна поліція Києва працювала в тестовому режимі і 
показала гарні результати своєї роботи. 

Другим містом став Львів. 23 серпня 2015 року, на площі Ринок у 
Львові, склали присягу 400 співробітників патрульної поліції Львова. 
Текст присяги зачитав начальник управління патрульної служби 
Львова Юрій Зозуля. Міністр внутрішніх справ України Арсен 
Аваков закликав львів’ян підтримати поліцейських. Серед тих, хто 
приймав присягу, була Ірина Кульчицька — невістка загиблого Героя 
України генерал-майора Національної гвардії Сергія Кульчицького.  

Третім містом, де запрацювала патрульна поліція, стала Одеса. 25 
серпня 2015 року, біля пам’ятнику Дюку де Рішельє в Одесі, 400 
працівників патрульної поліції склали присягу. 

Четвертим містом стало місто Харків, де 26 вересня 2015 року на 
Майдані Свободи у Харкові 800 патрульних поліцейських склали 
присягу, 27 з яких пройшли службу в зоні АТО. 

Після цього почали вводити патрульну поліцію в інших обласних 
центрах та великих містах. 

Завданнями Національної поліції є надання поліцейських 
послуг у сферах: 

забезпечення громадської безпеки та публічного порядку; 
охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів 

суспільства і держави; 
протидії злочинності; 
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 

які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 
надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

Національна поліція виконує свої завдання в межах 
повноважень і в спосіб, визначений Конституцією та законами 
України. 

У своїй діяльності Національна поліція керується 
Конституцією, міжнародними договорами України, Законом «Про 
Національну поліцію» та іншими законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також виданими 
відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, 
іншими нормативно-правовими актами. 
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Національна поліція як центральний орган виконавчої влади 
утворена Постановою КМ України від 2 вересня 2015 р. № 641. 

Положення про Національну поліцію затверджене КМ України 28 
жовтня 2015 року. 

15 березня 2018 року Верховна рада України прийняла закон 
№ 4670 «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», 
який підтримав 251 народний депутат. Дисциплінарний статут 
Національної поліції України визначає сутність службової 
дисципліни в Національній поліції, повноваження поліцейських та їх 
керівників з її дотримання, види заохочень і дисциплінарних 
стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. 

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 
поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і 
якому присвоєно спеціальне звання поліції. 

Поліцейський має службове посвідчення та жетон з 
індивідуальним особистим номером. Зразки та порядок видання 
службових посвідчень та особистих номерних жетонів затверджує 
Міністр внутрішніх справ України. 

Відповідно до висновку доктора філологічних наук, професора 
Олександра Пономарева, правильним терміном в українській мові є 
поліціянт, а не поліцейський, який є російським терміном. 

Систему Національної поліції України складають центральний 
орган управління Національною поліцією та територіальні органи 
Національної поліції. До складу апарату центрального органу 
управління Національної поліції входять організаційно поєднані між 
собою структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника 
Національної поліції, а також виконання покладених на Національну 
поліцію завдань. 
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СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

В цілому структура НПУ має таку схему: 
Головний орган управління НПУ; 
Міжрегіональні територіальні органи; 
Головні управління поліції в областях України; 
Державні установи і заклади. 
Структура Головного органу управління НПУ складається: 
Департамент забезпечення діяльності Голови; 
Департамент карного розшуку (у складі кримінальної поліції);        
Департамент міграційної поліції (у складі кримінальної поліції);      
Департамент оперативної служби (у складі кримінальної поліції);         
Департамент оперативно-технічних заходів (у складі кримінальної 

поліції);     
Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними 

матеріалами (у складі кримінальної поліції);          
Департамент превентивної діяльності Департамент «Корпус 

оперативно-раптової дії» (у складі поліції особливого призначення);           
Департамент міжнародного поліцейського співробітництва;             
Головне слідче управління (у складі органу досудового 

розслідування);            
Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування;                 
Департамент інформаційно-аналітичної підтримки;               
Правовий департамент;                     
Департамент кадрового забезпечення;             
Управління комунікації;                                  
Управління внутрішнього аудиту;                  
Департамент управління майном;               
Департамент документального забезпечення;  
Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського 

обліку;  
Управління вибухотехнічної служби (у складі поліції особливого 

призначення);         
Управління режиму та технічного захисту інформації;               
Управління дотримання прав людини;              
Управління запобігання корупції;                 
Відділ організації кінологічної діяльності;                
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Відділ спеціального зв’язку;               
Сектор з питань пенсійного забезпечення;             
Департамент кримінального аналізу (у складі кримінальної 

поліції);       
Управління авіації та поліції на воді;  
Управління дізнання (у складі органу досудового розслідування);  
Департамент захисту інтересів суспільства і держави (у складі 

кримінальної поліції);              
Департамент головної інспекції;  
Відділ контролю за обігом зброї;           
Управління ювенальної превенції (у складі патрульної поліції). 
Структура міжрегіональних територіальних органів має такий 

вигляд: 
Департамент патрульної поліції; 
Департамент внутрішньої безпеки (у складі кримінальної 

поліції); 
Департамент кіберполіції (у складі кримінальної поліції); 
Департамент стратегічних розслідувань (у складі кримінальної 

поліції); 
Департамент боротьби з наркозлочинністю (у складі 

кримінальної поліції); 
Департамент поліції охорони як міжрегіональний територіальний 

орган Національної поліції; 
Органи поліції охорони як територіальні органи Національної 

поліції. 
Примірна структура управлінь (відділів) поліції охорони: 
Апарат управління поліції охорони, відділ як орган поліції 

охорони; 
Міський, районний, міжрайонний відділ (відділення) як 

територіальний (відокремлений) підрозділ; 
Батальйон (рота, взвод) з фізичної безпеки; 
Полк (батальйон, рота, взвод); 
Центр технічної охорони; 
Відділ (відділення) воєнізованої охорони; 
Пункт (головний) централізованого спостереження; 
Монтажна дільниця. 
Згідно із ч. 3 ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію» у 

складі поліції функціонують такі підрозділи: 
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1) кримінальна поліція; 
2) патрульна поліція; 
3) органи досудового розслідування; 
4) поліція охорони; 
5) спеціальна поліція; 
6) поліція особливого призначення; 
7) інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання 

завдань поліції або на забезпечення її функціонування, рішення про 
створення яких приймається керівником поліції за погодженням з 
Міністром внутрішніх справ. 

Звертаємо увагу, що підрозділи, які передбачені п. 7 ч. 3 ст. 13 
Закону, створюються та  діють тимчасово, на період введення в 
Україні воєнного стану, здійснення заходів із  забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської  Федерації та/або інших держав проти України та 
60 днів після цього. 
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО 
СТАНУ – АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВО 

 
Загалом за час дії воєнного стану було прийнято три закони 

України, які стосувалися зокрема й Національної поліції: 
1) Закон України «Про внесення змін до законів України «Про 

Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної 
поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі 
під час дії воєнного стану» – діє тимчасово, на період введення в 
Україні воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії рф та/або інших держав проти України та 60 днів після цього; 

2) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти» та інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правового регулювання суспільних 
відносин, пов’язаних із набуттям статусу осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин»; 

3) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного 
стану». 

 
Зміни до Закону України «Про Національну поліцію» будуть 

діяти тимчасово, на період дії воєнного стану, забезпечення 
національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної 
агресії рф та/або інших держав проти України та 60 днів після 
цього. 

Стаття 8 Закону передбачає у ч. 4, що під час дії воєнного стану 
поліція діє згідно з призначенням та специфікою діяльності з 
урахуванням тих обмежень прав і свобод громадян, а також прав і 
законних інтересів юридичних осіб, що визначаються відповідно до 
Конституції України та Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану». 

Стаття 20 Закону зазнала змін, які стосуються носіння 
спеціального жетону (до внесення змін це був нагрудний знак). 

За загальним правилом поліцейський, який виконує службові 
обов’язки в цивільному одязі, зобов’язаний мати при собі 
спеціальний жетон. Проте розширено коло випадків, коли носіння 
жетону не є обов’язковим: коли це перешкоджає проведенню 
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оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) 
дій, виконанню секретних завдань, здійсненню заходів із 
забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, 
спеціальних заходів із забезпечення безпеки працівників суду та 
правоохоронних органів та їх близьких родичів, або під час 
здійснення повноважень під час дії воєнного стану. 

Відповідно на час дії воєнного стану поліцейський, який виконує 
службові обов’язки в цивільному одязі, не зобов’язаний мати при собі 
спеціальний жетон. 

Також під час дії воєнного стану на території України не 
обов’язковим є розміщення ідентифікаційних номерів або 
спеціальних жетонів на індивідуальних засобах захисту поліцейських 
у разі виконання ними своїх обов’язків із використанням таких 
засобів. 

До статті 23 Закону додано найбільше змін, як результат – коло 
повноважень поліцейських значно розширилося. Відтепер стаття має 
такий зміст: 

«1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 
1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану 

на запобігання вчиненню правопорушень; 
2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах 
своєї компетенції заходів для їх усунення; 

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, 
адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та 
адміністративні правопорушення; 

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

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про 
кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 

5-1) здійснює прийом екстрених викликів за скороченим 
телефонним номером 102; 

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 5-1 згідно із 
Законом № 2123-IX від 15.03.2022 - щодо дії змін див. пункт 2 

розділу II} 
6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень 

у межах визначеної підслідності; 
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7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання 
кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у 
випадках, визначених законом; 

8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про 
застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; 

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

10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку 
на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в 
аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях; 

11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням 
Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю 
експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; 

12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, 
визначених законом; 

13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій 
транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та 
погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху; 

14) вживає всіх можливих заходів для надання домедичної 
допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи 
адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також 
особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи 
здоров’я; 

{Пункт 14 частини першої статті 23 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 - щодо дії змін див. пункт 

2 розділу II} 
15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан 

здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; 
встановлює особу за невпізнаним трупом; 

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в 
порядку, визначених законом; 

17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює 
контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-
правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та 
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дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо 
запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а 
також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у 
виді позбавлення волі; 

18) вживає заходів для запобігання та протидії домашньому 
насильству або насильству за ознакою статі; 

{Пункт 18 частини першої статті 23 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017} 

19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у 
випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-
правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної 
охорони; 

20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та 
об’єктів права приватної і комунальної власності, а також об’єктів 
критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України; 

{Пункт 20 частини першої статті 23 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 1882-IX від 16.11.2021} 

21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними 
особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання 
зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної 
оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших 
предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна 
система органів внутрішніх справ; 

22) здійснює у визначеному законодавством порядку приймання, 
зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої 
вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, 
вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або 
психотропних речовин; 

{Пункт 22 частини першої статті 23 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 - щодо дії змін див. пункт 

2 розділу II} 
23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної 

законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у 
спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення; 

24) бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та 
здійсненні заходів правового режиму воєнного або надзвичайного 
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стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх введення на 
всій території України або в окремій місцевості; 

{Пункт 24 частини першої статті 23 в редакції Закону № 1702-
IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 

24-1) здійснює у визначеному законом порядку протидію 
злочинним посяганням на об’єкти критичної інфраструктури, які 
загрожують безпеці громадян і порушують функціонування систем 
життєзабезпечення; захист об’єктів критичної інфраструктури, 
інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у 
кіберпросторі, здійснює заходи із запобігання, виявлення, 
припинення та розкриття кіберзлочинів проти об’єктів критичної 
інфраструктури; 

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 24-1 згідно із 
Законом № 1882-IX від 16.11.2021} 

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку 
(правоохоронних органів) інших держав або міжнародних 
організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів 
України; 

26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до 
закону; 

{Статтю 23 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 1394-
VIII від 31.05.2016} 

27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку 
під час примусового виконання судових рішень і рішень інших 
органів (посадових осіб), здійснює привід осіб за рішенням 
тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а також вживає 
заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 
державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які 
беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у 
виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у 
виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або 
рішенням суду. 

{Абзац перший пункту 27 частини першої статті 23 в редакції 
Закону № 2234-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 400-IX від 19.12.2019} 
Залучення для проведення виконавчих дій поліцейських 

здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка 
надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем 
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проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції 
для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав 
залучення особового складу даного територіального органу поліції до 
припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи 
масових заворушень під час дії воєнного стану, а також для 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у 
тому числі аварій, епідемій; 

{Абзац другий пункту 27 частини першої статті 23 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 - щодо дії змін 

див. пункт 2 розділу II} 
{Частину першу статті 23 доповнено пунктом згідно із Законом 
№ 1404-VIII від 02.06.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2234-VIII від 07.12.2017} 
28) забезпечує інформування Уповноваженого з питань осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин, про хід досудового 
розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин; 

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 28 згідно із 
Законом № 2505-VIII від 12.07.2018; в редакції Закону № 2191-IX від 

14.04.2022} 
29) виявляє транспортні засоби особистого користування, 

тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш 
як на 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановлені 
законодавством строки; 

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 29 згідно із 
Законом № 2612-VIII від 08.11.2018} 

30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування 
транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, 
встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх 
тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі 
транзиту; транспортні засоби використовуються для цілей 
підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; 
транспортні засоби передано у володіння, користування або 
розпорядження особам, які не ввозили їх на митну територію України 
або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для 
виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних 
засобів. 
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