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Скарга  

на дії та бездіяльність працівників поліції 
 

12.10.2018р. приблизно о 9.30 год. сталася ДТП по вул. Якоба Коласа, 4 за 

участю автомобіля Крайслер Гранд Вояжер, д.н. CJZ 4R58 (pl) під керуванням 

Євтушенка Сергія Петровича та автомобіля під моїм керуванням Хюндай Туксон, 

д.н. АА5465СВ. 

Протокол про адміністративне правопорушення та відповідні матеріали 

складалися 12.10.2018р. інспектором роти 5 батальйону 2 полку № 1 УПП в м. Києві 

ДПП ст. лейтенантом Савенко (службове посвідчення не пред’являлось) Юрієм 

Михайловичем, який діяв у складі екіпажу службового транспортного засобу Тойота 

Пріус, бортовий номер 0803, н.з.1205.  

Вважаю, що під час оформлення зазначеної ДТП працівником поліції, який 

складав матеріали про адміністративне правопорушення було порушено низку 

нормативно-правових актів та присягу поліцейського, виходячи з наступних 

обставин. 

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію» поліція 

діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

визначені Конституцією та законами України. 

Згідно з частиною 1 ст. 18  Закону України «Про Національну поліцію» 

поліцейський зобов’язаний: 1) неухильно дотримуватися положень Конституції 

України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 2) професійно виконувати свої 

службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових 

(функціональних) обов’язків, наказів керівництва; 3) поважати і не порушувати прав 

і свобод людини. 

Статтею 23 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що 

поліція відповідно до покладених на неї завдань: 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; 5) здійснює своєчасне реагування 

на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або 

події; 8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. 
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