
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

за результатами проведення  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану» 

 

1 липня 2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану», 

організована і проведена Донецьким державним університетом внутрішніх справ 

спільно з Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області 

за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. 

Мета конференції – обговорення актуальних питань діяльності органів 

Національної поліції, інших органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства стосовно забезпечення 

публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану; обмін досвідом щодо 

започаткування та реалізації заходів, спрямованих на підтримання публічної 

безпеки і порядку під час дії воєнного стану; напрацювання пропозицій та 

рекомендацій з удосконалення законодавства та правозастосовної практики з 

питань забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану. 

До оргкомітету конференції надійшло більш ніж 120 тез доповідей 

представників провідних закладів вищої освіти та наукових установ з різних 

регіонів України, територіальних органів Національної поліції України, науково-

дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ 

України, судових органів. Разом з українськими науковцями і практиками участь 

у конференції взяли представники Вармінсько-Мазурського університету 

(Республіка Польща). 

 

За результатами обговорення доповідей учасники науково-практичної 

конференції пропонують доопрацювати окремі положення законодавства, що 

стосуються підтримання публічної безпеки і порядку в умовах воєнного 

стану, за такими напрямами: 

визначення порядку дій органів (підрозділів) Національної поліції у разі 

надходження до підрозділу «102» заяв та повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події у районах проведення воєнних (бойових) дій, або 

на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

закріплення положень щодо тимчасового призупинення органами 

(підрозділами) Національної поліції здійснення перевірок дотримання обмежень, 

установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним 

наглядом, та інших категорій осіб у районах проведення воєнних (бойових) дій, та 

на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

конкретизація правових підстав використання поліцейськими підручних 

засобів при затриманні осіб, які вчинили правопорушення та/або чинять опір 

поліцейським, з урахуванням ступеня суспільної небезпеки вчинених 

правопорушень, а також одночасне розкриття змісту поняття «підручні засоби» 

(частина п’ята статті 42 Закону України «Про Національну поліцію»); 



додаткова регламентація повноважень Національної поліції у сфері 

національного спротиву (ст. 17 Закону України «Про основи національного 

спротиву») та як одного з органів, що входить до складу сектору безпеки і 

оборони (ст. 12 Закону України «Про національну безпеку України»); 

удосконалення порядку видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї 

цивільним особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії 

російської федерації; 

закріплення в Кодексі України про адміністративні правопорушення 

положень щодо моменту адміністративного затримання особи (за аналогією із 

змістом статті 209 Кримінального процесуального кодексу України); 

уточнення норм Кримінального процесуального кодексу України щодо 

строку затримання особи під час дії воєнного стану, з урахуванням вимог статті 

65 та частини третьої статті 29 Конституції України; 

забезпечення оперативного міжвідомчого обміну інформацією щодо 

внутрішньо переміщених осіб, які перебували (перебувають) на профілактичному 

обліку; 

закріплення норм щодо можливості заміни в умовах правового режиму 

воєнного стану військового обов’язку громадянам, для яких його виконання 

(шляхом призову за мобілізацією до Збройних Сил України чи інших військових 

формувань) суперечить їхнім релігійним переконанням, альтернативною 

(невійськовою) службою; 

посилення відповідальності за вчинення в умовах воєнного стану різних 

видів кримінальних правопорушень проти власності; 

уточнення положень щодо кримінальної відповідальності за незаконне 

використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних 

пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану; 

подальше унормування відносин стосовно збирання, верифікації, зберігання 

та використання електронних доказів у кримінальному провадженні; 

доповнення законодавства з питань забезпечення кібербезпеки України 

положеннями про індивідуальний кіберзахист як складову національного 

кіберзахисту та кібербезпеки, оперативне інформування громадян України про 

заходи індивідуального кіберзахисту; 

встановлення особливих правил щодо порядку поширення інформації, яка 

стосується діяльності підрозділів Збройних сил України в умовах воєнного стану; 

конкретизація переліку додаткових повноважень, які надаються військовим 

адміністраціям та органам місцевого самоврядування для відвернення загрози, 

відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності під час дії 

правового режиму воєнного стану; 

врегулювання організаційних питань щодо здійснення правосуддя в умовах 

воєнного стану на рівні Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

 

 

Організаційний комітет науково-практичної конференції 


