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Як кажуть у народі – дай вам бог так жити, щоб 

ніколи до поліції звертатись не довелось. Але у 

житті ні від чого зарікатись не можна. Бібліотеч-

на рада КПАЛ підготувала пам'ятку – за яких 

обставин, з якими питаннями  потрібно зверта-

тись до поліції, щоб отримати від неї допомогу. 

  
Як звертатися   

до поліції 
 

порадник 

ДПТНЗ «КУЛИКІВСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ 

АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» 

      Куди нести заяву (де її написати)? 

 

У найближчий чи найзручніший для вас 

відділ поліції. Письмова заява може бути 

передана при особистому зверненні, або 

надіслана поштою, телеграфом, факсимі-

льним зв’язком або іншим видом зв’язку. 

Для кращого контролю за внесенням відо-

мостей до Єдиного реєстру досудових ро-

зслідувань, заяву про вчинення злочину 

краще подавати особисто, або через по-

шту рекомендованим листом з повідом-

ленням про вручення. Так заявник зможе 

проконтролювати своєчасність внесення 

відомостей, викладених в заяві до Єдино-

го реєстру досудових розслідувань та про-

ведення досудового слідства. 



   
Закон про поліцію визначає, що  

поліцейські: 

  опікуються питаннями публічної 
безпеки, вживають заходів з метою ви-
явлення кримінальних, адміністративних 
правопорушень; 

  припиняють виявлені кримінальні та 
адміністративні правопорушення; 

  запобігають та припиняють вчинен-
ня протиправних дій та вчинків, в тому 
числі – у побутовому житті, здійснюють 
охорону об'єктів державної власності 
тощо; 

  регулюють дорожній рух та здійсню-
ють контроль за дотриманням Правил 
дорожнього руху його учасниками та за 
правомірністю експлуатації транспорт-
них засобів на вулично-дорожній мережі. 

Тобто, поліцейські зобов'язані реагувати 
на будь-які вияви неправомірного пово-
дження. Якщо ви стали свідком чи учасни-
ком такого – телефонуйте на лінію 102, 
або кличте поліцейських, якщо вони у зоні 
досяжності. 

 Як звертатися до поліції  

за телефоном : 

Доброго дня. 

Моє ім'я...., я учень (учениця).... 

Я хотів (хотіла) би надати вам та-
ку інформацію....  
 
Уразі потреби Прошу вашої допомоги 
в ... 

Моя домашня адреса, телефон ... 
Дякую. 

 

З яких питань можна і потрібно 

звертатись до поліції? 

В яких випадках  

звертатись із письмовою  

заявою? 

Якщо про вчинення неправомір-

ної дії вам стало відомо з яки-

хось інших джерел, неоператив-

них, якщо ви не були свідком, 

але знаєте та/або маєте факти 

скоєння неправомірної дії. 

Поліція зобов'язана приймати і 

реєструвати заяви й повідом-

лення про злочини та адмініст-

ративні правопорушення, у тому 

числі у формі електронного до-

кументу. Після звернення до 

поліції фізичній особі має бу-

ти видана довідка(повідомлення) 

щодо прийому та реєстрації її 

заяви. 


