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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА СУБ’ЄКТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

В Основному Законі України законодавчо закріплені норми щодо 
забезпечення верховенства права, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян у державному управлінні, усіх сферах суспільного 
життя, в тому числі в сфері охорони здоров’я [1]. Діяльність прокура
тури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів досить 
багатогранна. Основні її напрями передбачено чинним законодавств



вом і наказами Генерального прокурора України, спрямованими на 
забезпечення його реалізації. Серед напрямів роботи прокуратури, є 
нагляду за виконанням суб’єктами державного контролю за обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними суб’єктами державного контролю у сфері обігу нарко
тиків є ДСКН України, МОЗ України, МВС України, СБ України, 
ДФС України Адміністрації прикордонної служби та інші органи у 
межах їх повноважень» [2]. Основним засобом прокурорського на
гляду за суб’єктами державного контролю за обігом наркотичних за
собів, психотропних речовин і прекурсорів є перевірки. В загальному 
виді перевірка складається з таких елементів як підготовка до переві
рки; проведення перевірки; правова оцінка її наслідків та їх реаліза
ція. Дані елементи характерні і для прокурорських перевірок в сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [3].

Зазначимо що перевірка -  спосіб здійснення нагляду за додержан
ням і застосуванням законів, який з моменту прийняття постанови 
про проведення перевірки надає право на вчинення дій, зазначених у 
пунктах 3, 4, 5 частини 1 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» 
[4]. Перевірка виконання законів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів -  це сукупність дій прокурора, 
спрямованих на встановлення порушень закону, причин цих пору
шень та умов, що їм сприяють, з метою вжиття заходів до їх усунен
ня, відновлення порушених прав і притягнення винних до відповіда
льності. За наслідками перевірок обов’язково надавати оцінку закон
ності діяльності органів державного нагляду, уповноважених на за
хист прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави.

Доцільно розглянути особливості проведення прокурорських пе
ревірок на піднаглядних об’єктах в сфері обігу наркотиків. Так, у 
ДСКН і територіальних органах служби перевіряють: 1) подання 
ДСКН щорічної інформації про стан виконання плану заходів до КМ 
України; 2) які заходи вживались до забезпечення координації діяль
ності органів виконавчої влади та взаємодії з іншими правоохорон
ними органами у сфері обігу наркотиків (проведення нарад, спільних 
перевірок, узгодження планів, обмін інформацією, підготовка пропо
зицій, узагальнень тощо); 3) розроблення ДСКН проектів цільових 
програм (яких саме, чи враховано в них пропозицій органів влади, 
громадських організацій, роль служб у забезпечені їх виконання); 4) 
стан роботи з оновлення та удосконалення законодавства у цій сфері; 
5) вжиття заходів до поновлення Переліку у разі виявлення нових ви
дів наркотиків; 6) забезпечення в межах повноважень здійснення що
до запобігання корупції, контрольної діяльності в територіальних ор



ганах ДСКН; 7) кількість ,проведених перевірок за дотримання 
суб’єктами господарювання ліцензійних умов в цій сфері; 8) закон
ність видачі ліцензій та законність анулювання ліцензій в цій сфері, 
9)чи забезпечено контроль за дотриманням суб’єктами господарю
вання порядку знищення наркотиків (кількість перевірок); 10) стан 
профілактичної діяльності щодо попередження незаконного вживан
ня наркотиків (які заходи проведені, скільки підготовлено телепере
дач, аналітичних матеріалів, видано методичних рекомендацій, посі
бників, підручників тощо) [5].

У МОЗ України та Держлікслужбі України і територіальних орга
нах служби перевіряють: 1) чи належним чином Держлікслужба та її 
органи здійснюють державний контроль за дотриманням законодавст
ва щодо забезпечення якості та безпеки лікарських наркотичних засо
бів; 2) які порушення чинного законодавства в ході здійснення конт
рольної діяльності виявлено, які заходи, вжиті для усунення; 3) чи ви
являлись факти ввозу на митну територію України лікарських засобів з 
порушенням встановленого порядку, чи містили лікарські засоби небе
зпечні для здоров’я в том числі наркотичні засоби, психотропні речо
вини і прекурсори; 4) чи виявлялось під час виробництва лікарських 
засобів крадіжки нестачі чи надлишки прекурсорів якщо виявлялись 
то скільки матеріалів направлено в органи внутрішніх справ; 5) чи на
правлялась інформація ДСКН та правоохоронним органам за фактами 
виявлених порушень порядку обігу наркотиків; 6) чи здійснюється ко
нтроль за усунення виявлених порушень тощо [6, 7].

У МВС України та органах внутрішніх справ перевіряють: 1) 
участь МВС України та органах внутрішніх справ у формуванні банку 
даних підприємств установ організацій в сфері обігу наркотиків і під
лягає ліцензуванню; 2) чи здійснюється контроль за дотримання 
суб’єктами господарювання в цій сфері; 3) чи проводяться щокварта
льні перевірки у закладах масового перебування громадян; 4) стан реа
гування органів внутрішніх справ на інформацію органів виконавчої 
влади про виявленні порушення обігу наркотиків; 5) стан взаємодії ор
ганів внутрішніх справ, охорони здоров'я, освіти щодо обліку осіб які 
незаконно вживають наркотичні засоби; 6) стан координації дій різних 
служб органів внутрішніх справ (підрозділи кримінального розшуку, 
боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції в спра
вах дітей, слідчих, дільничих інспекторів, стан обліку наркоманів. Ва
жливо перевірити взяття та зняття наркоманів, організацію обліку до
рослих які втягують дітей у наркоманію; 7) повноту реагування орга
нів внутрішніх справ на повідомлення органу ліцензування; 8) заходи 
вжиті органами МВС України на інформацію про розбіжність в балан



сі або невідповідності показників балансу проведеної інветаризації 
тощо; 9) додержання вимог статей 261-263 КУпАП; 10) кількість скла
дених працівниками органів внутрішніх справ протоколів та розгляну
тих судами і керівниками міськрайвідділів міліції адміністративних 
справ даної категорії; 11) правильність оформлення протоколів про 
адміністративні правопорушення а саме: чи уповноваженою особою 
складено протокол; чи дотримані вимоги щодо змісту протоколу тощо; 
12) законність притягнення осіб до адміністративної відповідальності 
за статями КУпАП; 13) додержання вимог порядку зберігання зни
щення, вилучених із незаконного обігу наркотиків; 14) вжиття органа
ми міліції заходів протидії незаконному збуту наркотиків через «вули
чну» торгівлю, Головпоштамт, Укрзалізницю, мережу інтернет тощо; 
15) стан використання працівниками міліції повноважень з підготовки 
матеріалів щодо застосування примусового лікування від наркоманії 
та стан профілактичної роботи [8, 9,10]. У інших суб’єктах державно
го контролю за обігом наркотиків (Службі безпеки України, ДФС 
України, Адміністрації прикордонної служби,)- перевіряють: повноту 
реалізації повноважень з виявлення і усунення правопорушень обігу 
наркотиків; виконання плану заходів розроблених відповідно до кон
цепції політики в цій сфері в межах наданих їм повноважень та досто
вірність Наданих кожним із органів щорічних інформацій ДСКН; стан 
взаємодії у сфері протидії незаконному обігу наркотиків; які заходи 
вживаються щодо активізації міжнародного співробітництва в цій 
сфері та вивчення і поширення зарубіжного досвіду запобігання та бо
ротьби із наркобізнесом тощо[11, 12, 13. с. 112].
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