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У статті досліджено процесуальну діяльність Національної поліції під час реаліза-

ції контрольно-наглядової функції. Розглянуто теоретичні аспекти здійснення контролю 
та нагляду у контексті адміністративно-процесуальної діяльності. Проаналізовано стадії 
контрольно-наглядового провадження, їх послідовність та зміст. Охарактеризовано ста-
дію підготовки до проведення контрольно-наглядових заходів, стадію проведення зазна-
чених заходів, стадію прийняття рішення, стадію перевірки виконання рішення. Здійс-
нено аналіз контрольно-наглядового та наглядово-відновного провадження, які реалі-
зуються за допомогою комплексу взаємопов’язаних процесуальних дій і процедур 
контрольного та наглядового характеру, спрямованих на попередження та припинення 
порушень обов’язкових вимог. 

Підкреслено, що контрольно-наглядова процедура є базовим елементом структури 
контрольного процесу, має всі ознаки правової процедури, орієнтована на досягнення 
конкретного соціального результату. Діяльність складається з послідовних актів пове-
дінки, внутрішньо структурована доцільними суспільними відносинами; володіє модел-
лю розвитку, попередньо встановленої на нормативному або індивідуальному рівні; 
ієрархічно побудована; знаходиться в динаміці розвитку; має службовий характер, 
виступає засобом реалізації суспільних відносин. 

Встановлено, що родовим поняттям щодо поняття контрольно-наглядова процеду-
ра є адміністративна процедура, яка в законодавстві визначається як логічно відособле-
на послідовність адміністративних дій. Зроблено висновок про те, що контрольно-
наглядова процедура закріплена нормами законодавства про державний контроль 
(нагляд) складається з актів поведінки, що послідовно змінюються, має модель розвитку 
і юридично фіксований результат, покликана впорядкувати процесуальні дії, які реалі-

177



Надія Бортник, Сергій Єсімов 

 

зуються посадовими особами контрольно-наглядових органів, надати їм форму про-
цесуальних правил застосування матеріальних норм. Зауважено, що за допомогою 
контрольно-наглядових процедур посадові особи Національної поліції реалізують пов-
новаження щодо здійснення функцій контролю та нагляду, а отже, контрольно-нагля-
дова процедура є організаційно-правовою формою реалізації функцій контролю і нагляду, 
інструментом структуризації процесу прийняття і виконання управлінських рішень. 

Ключові слова: контроль, нагляд, Національна поліція, процесуальна діяльність, 
стадії, контрольно-наглядове провадження, наглядово-відновне провадження 

 
Постановка проблеми. Контрольно-наглядова діяльність як різновид юридичної діяльності 

характеризується певною структурою та змістом, одним з елементів якого є дії і операції. Для того 
щоб контрольно-наглядова діяльність була ефективною, дії, операції і процедури необхідно раціо-
нально організувати, упорядкувати, привести в системний взаємозв’язок, підпорядкувати цілям і 
завданням державного контролю (нагляду). Така організація передбачає створення передумов для 
оптимізації виконання контролюючими суб’єктами значного обсягу контрольно-наглядових дій, 
операцій і процедур, що використовуються для комплексної оцінки діяльності підконтрольних 
суб’єктів у правозастосовній діяльності. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Важливе значення для розробки проблеми контрольно-нагля-

дової процесуальної діяльність мали праці вчених-правознавців: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко,  
В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, П. В. Діхтієвського, І. С. Гриценка, Є. В. Додіна,  
Р. А. Калюжного, М. В. Коваліва, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, Р. С. Мельника, 
В. Я. Настюка, Н. Р. Нижник, В. Л. Ортинського, О. І. Остапенка, Ю. С. Шемчушенка і інших. 

 
Мета статті – дослідження процесуальної діяльності Національної поліції під час реалізації 

контрольно-наглядової функції. 
 
Виклад основного матеріалу. Контрольно-наглядова форма правозастосовної діяльності у 

механізмі сучасної України є ефективним засобом здійснення функцій держави, реальність якого 
значною мірою залежить від ефективності цієї діяльності [1, с. 125]. 

Контрольно-наглядова процедура є базовим елементом структури контрольного процесу, має 
всі ознаки правової процедури, орієнтована на досягнення конкретного соціального результату. 
Діяльність складається з послідовних актів поведінки, внутрішньо структурована доцільними сус-
пільними відносинами; володіє моделлю розвитку, попередньо встановленої на нормативному або 
індивідуальному рівні; ієрархічно побудована; знаходиться в динаміці розвитку; має службовий 
характер, виступає засобом реалізації суспільних відносин. 

Родовим поняттям щодо поняття контрольно-наглядова процедура є адміністративна проце-
дура, яка в законодавстві визначається як логічно відособлена послідовність адміністративних дій. 

Під адміністративною процедурою державного контролю та нагляду О. В. Сукманова пропо-
нує розуміти систему передбачених нормативно-правовим актом правил, що визначають мету, вид, 
характер, послідовність, нормативну тривалість, циклічність, порядок документального оформлен-
ня дій і рішень уповноважених органів публічної влади, спрямованих на попередження, виявлення, 
припинення та усунення порушень обов’язкових вимог і правил [2, c. 185]. 

Контрольно-наглядові процедури визначають процесуальний порядок дій посадових осіб 
органів державного контролю та нагляду, визначають процесуальні права, обов’язки та гарантії 
підконтрольних суб’єктів. 

Об’єднуючи важливі риси контрольно-наглядової процедури, можна зробити висновок: контроль-
но-наглядова процедура закріплена нормами законодавства про державний контроль (нагляд) склада-
ється з актів поведінки, що послідовно змінюються, має модель розвитку і юридично фіксований ре-
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зультат, покликана впорядкувати процесуальні дії, які реалізуються посадовими особами контрольно-
наглядових органів, надати їм форму процесуальних правил застосування матеріальних норм.  

За допомогою контрольно-наглядових процедур посадові особи Національної поліції реалізу-
ють повноваження щодо здійснення функцій контролю та нагляду, контрольно-наглядова процеду-
ра є організаційно-правовою формою реалізації функцій контролю і нагляду, інструментом струк-
туризації процесу прийняття і виконання управлінських рішень. 

Об’єднуючи дії черговістю здійснення, метою, загальним проміжним результатом, процедура 
утворює одиничний етап процесуальної стадії, в межах якої суб’єкти контрольно-наглядової діяль-
ності уповноважені на вчинення передбачених законом дій. Взаємопов’язані етапи перетворюються 
в стадії, які відображають логіко-функціональну динамічну характеристику контрольного процесу є 
відносно самостійними етапами процесу, на кожному з яких вирішуються специфічні завдання 
провадження з метою здійснюються юридичних дій, складання юридичних документів. 

Процесуальна стадія характеризується певними ознаками і елементами, за допомогою яких 
встановлюються межі кожної окремо стадії. Володіючи ієрархію побудови, стадія знаходиться в 
динаміці, виступає засобом реалізації основного для неї правового відношення. 

Процесуальна стадія, маючи поставлену кінцеву мету, відображаючи логічну послідовність 
розвитку контрольного процесу, дозволяє досягти проміжного результату наблизитися до вирішен-
ня завдань контрольно-наглядової діяльності. Різниця стадій закладено в підставах виникнення, 
цілі, завдання, обумовлено колом учасників, спектром процесуальних дій, термінами здійснення і 
правовим результатом. Стадії пов’язані між собою, виконання дій в рамках однієї стадії є необхід-
ною умовою реалізації наступних стадій процесу. 

Послідовно змінюючи, процесуальні стадії в сукупності утворюють контрольно-наглядове 
провадження, яке є головним елементом контрольного процесу. Це системне утворення, комплекс 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій, які утворюють певну сукупність конт-
рольно-процесуальних відносин, що відрізняються предметною характеристикою та зв’язками з 
матеріальними правовідносинами; викликають потребу встановлення, доведення, обґрунтування 
всіх обставин і фактичних даних розглянутої справи; обумовлюють необхідність закріплення, 
офіційного оформлення отриманих контрольних результатів у відповідних актах-документах. 

Зміст контрольно-наглядового провадження це комплекс врегульованих правом процесуаль-
них дій, які утворюють певну сукупність процесуальних правовідносин; вимагають встановлення, 
доведення, обґрунтування обставин адміністративно-наглядового справи; обумовлюють необхід-
ність офіційного оформлення отриманих результатів. 

Будучи основою контрольно-наглядової діяльності, процесуальні дії здатні трансформуватися 
в логічній послідовності визначаючи підсумок діяльності, який залежить і обумовлений взаємоза-
лежністю процесуальних елементів. Правозастосовна діяльність щодо контролю і нагляду склада-
ється з послідовної, взаємно обумовленої системи дій, що утворюють стадії застосування права 
завжди представлена процесом. 

В основу контрольно-наглядової діяльності покладені дії і процедури. Окремо взята процеду-
ра не в змозі вирішити завдань контрольно-наглядової діяльності. Наглядова діяльність це набір 
адміністративних процедур певна логічна послідовність, що володіє ознаками системності. 

Д. В. Сущенко зазначає, що під адміністративною процедурою як складовим елементом меха-
нізму публічного управління необхідно розуміти визначену процесуальну діяльність суб’єктів 
владних повноважень, спрямовану на прийняття адміністративних актів з метою розгляду й вирі-
шення конкретних індивідуальних адміністративних справ шляхом реалізації контрольно-
наглядових проваджень та інших видів адміністративних проваджень [3, c. 11]. 

У зазначеному контексті контрольно-наглядова діяльність це система послідовних змін дій, 
процедур, етапів стадій, самих стадій і проваджень, що дозволяє розглядати контрольно-наглядову 
діяльність як самостійне цілісне системне утворення.  

Питання про стадії контрольного процесу вченими вирішувалося неоднозначно. На думку  
О. М. Шевченка, в контрольному процесі можна виділити основні стадії: підготовча; встановлення 
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фактичних обставин справ; прийняття документальне оформлення рішення, видання акта застосу-
вання права; перевірка виконання рішення [4, c. 3]. 

Даючи загальну характеристику контрольному провадженню, К. О. Кашульська виділяє ста-
дію: порушення контрольно-наглядового справи; проведення перевірки діяльності на предмет 
відповідності встановленим правовим нормам;. розгляду підсумкового документа та інших матеріа-
лів перевірки керівником контрольно-наглядового органу та винесення рішення; перегляду рішення 
(факультативну); виконання рішення [5, c. 93]. 

М. В. Ковалів визначає в структурі контрольно-наглядового адміністративного провадження 
три типових етапи або стадії: підготовка перевірки державного контролю (нагляду); її проведення; 
оцінка результатів перевірки [6, c. 214].  

Наведені наукові підходи щодо питання про стадії контрольного процесу дозволяють зробити 
висновок, що суперечливих думок в питанні стадій контрольного процесу серед вчених немає, хоча 
є незначні розбіжності в розумінні змісту стадій. 

При визначенні стадій контрольного процесу в Національній поліції треба виходити з подвій-
ності такого процесу, що складається з управлінських і охоронних процедур правоохоронного 
характеру, які забезпечують задоволення законних інтересів фізичних і юридичних осіб, їх безпеку, 
захищеність суспільства та держави. Реалізація управлінських процедур посадовими особами полі-
ції може призводити до позитивних результатів контрольного процесу, таким, як внесення пропо-
зицію щодо поліпшення діяльності підконтрольного суб’єкта або усунення виявлених недоліків, до 
правоохоронних приписами, спрямованим на усунення виявлених порушень обов’язкових вимог і 
залучення винних до юридичної відповідальності. 

Компетенція посадових осіб Національної поліції дозволяє самостійно організовувати засто-
сування правових норм, в необхідних випадках здійснювати юрисдикційні повноваження з метою 
реалізації правоохоронної функції. З цієї причини організація контрольного процесу в поліції вима-
гає дотримання логіки побудови процесу та поділу контрольних (позитивних) і наглядових (юрис-
дикційних) процедур на стадії, виходячи з функціонального призначення. Спочатку реалізуються 
процедури контрольного характеру, спрямовані на досягнення мети контролю, а процедури нагля-
дового характеру, обумовлені наявністю порушення, необхідно реалізовувати за підсумками конт-
ролю. Визначаючи стадії контрольного процесу в поліції, треба виходити з системи стадій управ-
лінської діяльності.  

1. Стадія моніторингу та інформування. Стадія складається виключно з позитивних процедур 
контрольного характеру. Під моніторингом розуміється постійне спостереження з метою виявлення 
відповідності бажаному результату, тобто спостереження за об’єктом шляхом накопичення інфор-
мації. Мета моніторингу ‒ отримати та накопичити інформацію про стан об’єкта. Інформування 
полягає в забезпеченні підконтрольних суб’єктів актуальною інформацією що пред’являються до 
діяльності, про стан законності виконання обов’язкових вимог з метою недопущення порушень. 
Моніторинг та інформування безперервна стадія контрольного процесу. Циклічність стадії дозволяє 
підтримувати зворотний зв’язок між контролером і підконтрольним, проводити збір відомостей 
правозастосовної практики, що містять статистику порушень обов’язкових вимог, інформацію про 
наслідки невиконання вимог, дані про рішення судових органів.  

Завдяки інформаційним технологіям в поліції створюються бази даних про підконтрольних 
суб’єктів, параметри функціонування, виявлені відхилення та порушення, про результати застосу-
вання заходів юридичної відповідальності. Головне завдання даної стадії це систематичне спосте-
реження за станом виконання обов’язкових вимог, оцінка отриманої інформації, її аналіз, прогнозу-
вання можливих змін стану виконання обов’язкових вимог, стану правозастосовної практики. Без-
перервно отримана інформація дозволяє своєчасно виявити відхилення від встановлених правил, 
оперативно реагувати та перейти до наступної стадії контрольного процесу. 

2. Стадія підготовки до заходів з контролю. Вже згадана стадія реалізується за допомогою 
управлінських процедур. Контролер має інформацію про підконтрольний суб’єкт і його діяльність. 
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Стадія підготовки до перевірочних заходам є організаційно-підготовчою включає комплекс адмі-
ністративних процедур, спрямованих на підготовку до проведення заходів з контролю. До таких 
належать: визначення кола контрольованих об’єктів, визначення підстав для проведення заходів 
контролю, вибір форм і методів контролю, процесуальне оформлення рішення. Підставами прове-
дення заходів з контролю, реалізація яких передбачає взаємодію з підконтрольними суб’єктами, є 
підстави, передбачені для проведення планової та позапланової перевірок. Керівник наглядового 
органу видає наказ. Копія наказу надсилається підконтрольному суб’єкту, складається план пере-
вірки, після чого приступають до третьої стадії контрольного процесу. 

3. Стадія проведення заходів контролю. Стадія вимагає проведення перевірочних дій, спрямо-
ваних на встановлення, доведення, обґрунтування фактичних даних. На стадії здійснюється пере-
вірка фактичного результату діяльності в порівнянні з встановленими вимогами до діяльності, 
перевірка шляхів і засобів досягнення результату, збираються докази, встановлюються фактичні 
обставини, причини допущених порушень та умови, які цьому сприяли, дається оцінка допущених 
порушень законності.  

У контрольно-наглядовому провадженні обов’язок зі збору доказів, їх аналізу та оцінки лягає 
на посадову особу контрольно-наглядового органу. Контролюючий зобов’язаний забезпечити 
встановлення об’єктивної істини у справі, аргументувати, довести висновки. Рішення, прийняте за 
результатами заходів з контролю, безпосередньо залежить від того, яким шляхом, з використанням 
яких засобів була отримана інформація про діяльність підконтрольного суб’єкта, наскільки вона є 
об’єктивною та достовірною, яким способом була закріплена. Отримані контрольно-процесуальні 
результати підлягають закріпленню і офіційному оформленню у відповідних актах, таких як пояс-
нення, протоколи відбору зразків, проб, протоколи проведених досліджень, випробувань, експер-
тиз, спеціальних розслідувань. Логічними етапами стадії будуть: встановлення фактичних обставин 
справи; вибір відповідної норми права, її вивчення; оцінка ознак фактичних обставин, що мають 
правове значення.  

4. Стадія прийняття рішення за результатами контрольних заходів. Дилема стадії проявляєть-
ся в тому, що прийняте рішення може бути управлінського або юрисдикційного характеру. Рішення 
повинно бути обґрунтованим, оформляється документально і містить висновки про наявність (від-
сутність) порушень вимог в діях підконтрольного суб’єкта. 

Висновки повинні бути неупередженими, логічними і послідовними. На підставі зроблених 
висновків приймаються відповідні заходи позитивного характеру або адміністративного примусу. З 
метою поліпшення діяльності формуються пропозиції, даються рекомендації, видаються застере-
ження про неприпустимість порушення обов’язкових вимог і вжиття заходів щодо забезпечення їх 
дотримання. У разі виявлення порушень обов’язкових вимог видаються приписи про усунення 
порушень із зазначенням термінів усунення, про проведення заходів запобігання заподіяння шкоди, 
вживаються заходи щодо контролю за усуненням виявлених порушень і залучення осіб, які допус-
тили порушення, до відповідальності. 

5. Стадія перевірки виконання рішення, прийнятого за результатами контрольних заходів. Рішен-
ня контролера має бути виконане підконтрольним у визначені законом терміни. Зміст останньої стадії 
становить здійснення контролю за виконанням рішення, яке було адресовано підконтрольному 
суб’єкту, контроль за прийняттям конкретних заходів щодо усунення виявлених порушень законності. 
У разі встановлення факту невиконання рішення, проводиться позапланова перевірка, в ході якої вста-
новлюється, яким чином, в якому обсязі виконано рішення, з якої причини не виконано. Стадія перевір-
ки виконання рішення дозволяє оцінити ефективність контрольно-наглядової діяльності. 

Виділення стадій в контрольному процесі дозволяє виділити два види контрольно-наглядових 
проваджень в якості самостійних видів контрольно-наглядової процесуальної діяльності Національ-
ної поліції: контрольно-наглядове провадження і наглядово-відновне провадження, які реалізують-
ся за допомогою комплексу взаємопов’язаних процесуальних дій і процедур контрольного та  
наглядового характеру, націлених на попередження та припинення порушень обов’язкових вимог. 
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Мета контрольно-наглядової ‒ провадження попередження та виявлення порушень 
обов’язкових вимог. Такий вид провадження реалізується через процедури профілактичного та 
превентивного характеру. 

Наглядово-відновне провадження націлене на припинення виявлених порушень та усунення 
наслідків. У провадженні до підконтрольного суб’єкта можуть застосовуватися спеціальні заходи 
припинення, відновлення і адміністративно-правового примусу, передбачені законодавством, що 
регламентує окремі види державного контролю поліції. 

У контрольному провадженні превалюють процедури корекції, що передбачають здійснення 
контролером низки позитивних процедур встановлення відповідності діяльності підконтрольного 
вимогам і коригування виявлених відхилень організаційно-розпорядчими засобами. 

У наглядовому провадженні контролер застосовує правоохоронні засоби, залучаючи винного 
до юридичної відповідальності. На наш погляд, співвідношення обсягу виконуваних завдань дер-
жавного контролю та нагляду є критерієм розмежування контрольних і наглядових проваджень в 
поліції. На відміну від нагляду, контроль присутній завжди. З цієї причини попередження можли-
вих порушень, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню, властиві конт-
рольному та наглядовому провадження, чого не можна сказати про заходи адміністративно-
правового примусу, що властиві наглядовому провадженню. 

Наглядове провадження включає комплекс управлінських і юрисдикційних процедур, спря-
мованих на попередження, виявлення та припинення правопорушень, на відновлення порушеного 
права та встановленого правопорядку, притягнення винних до адміністративної відповідальності. 
Запропонована побудова діяльності поліції щодо здійснення державного контролю та нагляду 
обґрунтовується системністю, логічністю, функціональним і цільовим призначенням такого виду 
державної діяльності, обумовлено порядком і послідовністю вчинення процесуальних дій, стадій і 
проваджень. 

Порушення послідовності здійснення стадій і проваджень або їх змішання в практичній 
діяльності, неприпустимо, оскільки заміна стадії та провадження або ігнорування позначиться на 
кінцевому результаті контрольно-наглядової діяльності та може призвести до порушення прав і 
законних інтересів підконтрольних суб’єктів. 

Контрольно-наглядова діяльність є частиною публічного управління, юридичною проце-
суальною формою реалізації. Це державно-владна діяльність, що виражається у винесенні індиві-
дуальних і нормативно-правових актів, обов’язкових для виконання учасниками цієї діяльності, тут 
зазначається єдність владної природи всіх видів процесу. У діяльності поєднується одностороння 
владність органу виконавчої влади і її посадових осіб на стадії порушення адміністративної справи, 
видання односторонньо-владного рішення у справі, його виконання. 

Адміністративно-процесуальна діяльність призначена для обслуговування потреб державного 
управління та матеріальних галузей права, пов’язаних з управлінням вона вторинна щодо них, але 
не другорядна. Процесуальна діяльність це складна система різноманітних складових процедур і 
проваджень, що проходять в рамках кожного виду процесу певні стадії, логічно з’єднані, в межах 
яких відбувається ряд процесуальних дій. Сенс цієї діяльності отримання юридичного результату, 
реалізація матеріальних норм права. 

Адміністративно-процесуальна діяльність об’єктивно потребує спеціального правового регу-
лювання, що охоплює різні сторони процесуальної діяльності контрольно-наглядових органів і 
здійснюється за допомогою процесуальних норм. Адміністративно-процесуальна діяльність, 
об’єднуючи управлінський і юрисдикційний процеси, забезпечує реалізацію, спрямованості держа-
вного управління в соціально-економічній сфері досягаючи позитивного результату. 

Негативний аспект цієї діяльності, пов’язаний з конфліктними ситуаціями, з адміністратив-
ними правопорушеннями, не є домінуючим. Позитивний характер державного управління, забезпе-
чуючи реалізацію адміністративно-процесуальної діяльності. підкреслює правовий характер держа-
ви. Процес у контрольно-наглядовій діяльності є необхідною умовою забезпечення захисту прав і 
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законних інтересів підконтрольних суб’єктів, досягнення законного юридичного результату, 
оскільки в контрольно-наглядовій діяльності за відсутності рівності сторін виникає необхідність в 
контрольному процесі, в рамках якого сторони рівні перед законом.  

У публічному управлінні, без формування адміністративного процесу, неможливо створити 
ефективне управління, обмежити прийняття органами публічного управління помилкових рішень, 
гарантувати невладним суб’єктам реалізацію прав і законних інтересів. пов’язана лише із механіз-
мами реалізації публічною адміністрацією своїх інструментів діяльності [7, с. 22]. 

 
Висновки. Процесуальний аспект контрольно-наглядової діяльності Національна поліції 

представляє регламентовану процесуальними нормами законодавства про державний контроль і 
нагляд систему послідовних змін, що здійснюються в певному порядку дій і процедур, що здійс-
нюються посадовими особами Національної поліції, з метою реалізації контрольно-наглядової 
функції в межах встановленої компетенції за допомогою комплексу адміністративно-запобіжних 
заходів, заходів адміністративно-правового обмеження, інших примусових заходів. Це цілісний 
комплекс органічно взаємозалежних і логічно послідовних контрольно-наглядових процесуальних 
дій і процедур, що утворюють цикл, в рамках якого дії складаються в певні стадії та провадження. 

Особливість адміністративних проваджень по виконанню функцій державного контролю  
(нагляду) в Національній поліції полягає в своєрідності контрольного процесу, який має подвійну 
природу, так як складається з управлінських, юрисдикційних процедур правоохоронного характеру. 
Тому виконання функцій державного контролю та нагляду в поліції здійснюється за допомогою 
двох видів проваджень: контрольно-наглядового та наглядово-відновного. 
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PROCEDURAL ACTIVITY OF THE NATIONAL POLICE 
IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONTROL AND SUPERVISION FUNCTION 

 
The procedural activity of the National Police in the exercise of the supervisory function has been 

investigated. The theoretical aspects of control and supervision in the context of administrative and 
procedural activity are considered. The stages of control proceedings, their sequence and content are 
analyzed. The stage of preparation for carrying out control and supervision measures, the stage of 
carrying out these measures, the stage of decision making, the stage of reviewing the implementation of 
the decision are characterized. The analysis of supervisory and supervisory and restoration proceedings 
is carried out, which are implemented through a set of interrelated procedural actions and procedures of 
control and supervisory nature aimed at preventing and ending violations of mandatory requirements. 

It is emphasized that the control and supervision procedure is a basic element of the structure of 
the control process, has all the hallmarks of a legal procedure focused on achieving a specific social 
result. The activity consists of successive acts of behavior, internally structured by appropriate social 
relations; has a model of development, pre-established at the regulatory or individual level; 
hierarchically constructed; is in the dynamics of development; has an official character, acts as a means 
of implementing social relations. 

It is established that the generic concept of the concept of control and supervision procedure is an 
administrative procedure, which in the legislation is defined as a logically separate sequence of 
administrative actions. It is concluded that the control and supervision procedure enshrined in the 
legislation on state control (supervision) consists of acts of behavior that consistently change, has a 
model of development and a legally fixed result, designed to streamline the procedural actions carried 
out by officials of control and supervisory bodies, give them the form of procedural rules for the 
application of substantive rules. It is noted that through control and supervision procedures, officials of 
the National Police exercise powers to exercise control and supervision functions, and therefore, control 
and supervision procedure is an organizational and legal form of control and supervision functions, a 
tool for structuring management decision-making and implementation. 

Key words: control, supervision, national police, procedural activity, stages, supervisory 
proceedings, supervisory and retrial proceedings. 
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