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ністрації, спрямованих; 2) публічна безпека, як обов’язок суб’єкта здійснення 
права на свободу мирних зібрань. Лише у єдності двох цих складових публі-
чна безпека створює умови для свободи здійснення права на мирні зібрання, 
гарантуючи не лише суб’єктові здійснення права на свободу мирних зібрань 
реалізацію його приватного інтересу, а й, створивши умови здійснення прав, 
свобод та інтересів решти осіб – суб’єктів правовідносин здійснювати їх пра-
ва, свободи та інтереси, виконувати обов’язки та дотримуватися обмежень, 
встановлених у нормах, якими визначається юридична відповідальність.

Таким чином, публічна безпека, на наш погляд, виступає соціальними 
умовами для здійснення права на свободу мирних зібрань, поєднуючи у собі 
свободу поведінки суб’єкта здійснення даного права, та імперативно визна-
чену поведінку, адміністративний розсуд суб’єктів публічної адміністрації, 
спрямовані на забезпечення гарантій свободи мирних зібрань та справедливої 
та рівної міри свободи здійснення як права на мирні зібрання, так і інших 
прав, свобод та інтересів усіх суб’єктів правовідносин.

__________________________
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ 
ТА ГРОМАДИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Перехід до соціально-сервісного змісту діяльності та підготовки правоо-
хоронців вимагає застосування новітніх методів адміністративної діяльності 
поліції. З метою належної підготовки поліцейських до забезпечення публіч-
ної безпеки та порядку під час проведення масових заходів та з урахуванням 
провідного міжнародного досвіду, потребує застосування партнерська взає-
модія поліції та населення, що має всесвітню тенденцію впровадження 
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Сommunity Policing.
Основним завданням відповідної моделі поліцейської діяльності є:
- запобігання та обмеження злочинності;
- викорінення негативних соціальних явищ (вулична проституція, 

уживання алкоголю у публічних місцях, агресивне жебрацтво, графіті, засмі-
чення вулиць);

- підвищення рівня почуття безпеки та якості життя мешканців;
- ініціювання активності місцевих мешканців і створення коаліції для 

підтримання публічної безпеки та порядку;
- покращення ставлення населення до поліції;
- підвищення комфорту життя у громадах (як кінцевий результат) [1, с. 18].
Пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, правоохоронних органів є захист конституційних прав 
і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки та порядку, протидія зло-
чинним та терористичним проявам, що полягає у визначенні та реалізації ком-
плексних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють пра-
вопорушенням, координації спільних зусиль діяльності у цьому напрямі, ши-
рокого залучення до цієї роботи представників громадянського суспільства.

На практиці виділяють шість основних моделей впровадження принципу 
партнерської взаємодії: поліцейське обслуговування, засноване на територіа-
льному принципі, товариство багатьох агенцій, попередження злочинів сила-
ми громади, стратегії поліцейсько-громадянського контакту, територіальні 
піші патрулі, залучення громади до консультування з нею [2].

Наразі в Україні вже представлений досвід ефективної взаємодії громади, 
поліції, місцевого самоврядування у форматах створення: 1) «HUB» - фізич-
ний майданчик, де проводяться різні безпекові ініціативи, в комфортних для 
громади умовах здійснюється прийом дільничного поліції; 2) «кави з поліцей-
ським» шляхом ініціювання та проведення різноманітних міжвідомчих ініціа-
тив, заходів, зустрічей; 3) «soft security» через адвокаційний інструмент у сфе-
рі формування соціальних навичок із вирішення конфліктів за підтримки Ін-
ституту миру та порозуміння; 4) «шкільна медіація» з метою попередження 
булінгу в школах та відсутності напрацьованих механізмів попередження по-
дібної поведінки і серед дітей, і з боку вчителів або батьків, що потребує опе-
ративного втручання та напрацювання системних підходів із вирішення даної 
проблеми; 5) «Конвіктус Україна» через розширення програм: протидії 
ВІЛ/СНІДу і туберкульозу за підтримки Глобального фонду та загальнодержа-
вної програми протидії насильству щодо жінок; 6) профілактики наркозалеж-
ності серед молоді і підлітків та робота з контингентом, які вже мають про-
блеми з наркотиками або вживають алкоголь; 7) «безпечне ком‘юніті», «елек-
тронний кабінет дільничного», он-лайн ресурси співпраці поліції та громади 
через «питання - роз‘яснення» неоперативних звернень: в механізмі отримання 
алгоритму дій та інформації для певної нестандартної ситуації.

Відповідно, робота з поліції та громади в даній сфері є ключовою та 
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об‘єктивно необхідною, зважаючи на неоднозначне ставлення оточуючих до 
даної ініціативи та супротив, який існує у цьому напрямі.

Такі проекти мають і освітній характер (інформування громадян про по-
тенційні загрози їх безпеці, підвищення загального рівня правової культури 
населення), і передбачати часткову участь органів місцевого самоврядування 
та громадськості в охороні правопорядку.

Використання досвіду реалізації програм у сфері профілактики правопо-
рушень (із застосування практики партнерської взаємодії) є доцільним для 
виконання положень статті 89 Закону України «Про Національну поліцію», 
відповідно до якої поліція взаємодіє із громадськістю шляхом підготовки та 
виконання спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб на-
селення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї 
завдань [3]. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на вияв-
лення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльно-
сті, і, сприяння застосування сучасних методів для підвищення результатив-
ності та ефективності здійснення такої діяльності.

______________________
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ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу (далі 
по тексту КПК) України початком досудового розслідування є прийняття 
слідчим, прокурором невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання зая-
ви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самос-
тійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального правопорушення, рішення про внесення відпо-


