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задля досягнення високого рівня правопорядку та їх персональну відповіда-
льність за безпеку місць де вони мешкають.

_______________________
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

В останні роки, проблема взаємодії Національної поліції з іншими 
суб’єктами протидії злочинності викликає неабиякий науковий інтерес. Вза-
ємодія Національної поліції України з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та громадськістю у сфері протидії правопорушен-
ням є важливим напрямком забезпечення ефективної поліцейської діяльності 
в державі.
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Успішне вирішення завдань, що стоять перед Національною поліцією 
України в протидії правопорушенням у сфері публічного порядку та безпе-
ки,є  злагоджена діяльність усіх її підрозділів та служб, а також ефективна 
взаємодія  з іншими суб’єктами, на які покладено виконання функцій щодо 
протидії злочинності.  

Будь-який суспільний процес взаємодії вимагає правого регулювання, 
тому, для того. Щоб визначити роль громадських організацій в протидії пра-
вопорушенням у сфері публічного порядку та безпеки, необхідно ознайоми-
тися з нормативно-правовою базою, що регулює таку діяльність.

В нашій державі однією з форм участі громадськості у протидії право-
порушенням є громадські формування з охорони громадського порядку, які 
діють на підставі Закону України «Про участь громадян в охороні громадсь-
кого порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. 

Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» та 
користуючись інформацією, розміщеною в відкритих державних реєстрах, 
громадяни мають можливість самостійно виявляти, перевіряти, підтверджу-
вати інформацію про правопорушення, що дає змогу бути більш активним 
учасником захисту своїх прав, свобод та інтересів.

Також дуже важливий фактор партнерської взаємодії є надання можли-
вості представникам громадських організацій приймати участь в роботі атес-
таційних комісій в сумісних робочих групах, створених при правоохоронних 
органах.

На сьогодні велика кількість неурядових організацій здійснюють моні-
торинг та контроль за використанням бюджетних коштів, розпорядженням 
державним, комунальним майном, дотриманням норм законодавства при 
здійсненні діяльності суб’єктів господарювання, за виконанням антикоруп-
ційного законодавства, в тому числі аналізуючи декларації осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявляю-
чи факти невідповідності задекларованих доходів зі способом життя 
суб’єктів декларування, з метою встановлення відповідності їх рівня життя, 
наявним у них та членів їх сім’ї майном і одержаним ними доходам, фіксу-
ють незадеклароване майно, виявляють факти конфліктів інтересів, інші ко-
рупційні прояви. 

Слід зазначити, що  важливим напрямком діяльності громадських орга-
нізацій, є забезпечення здійснення заходів, спрямованих на виявлення та фік-
сацію правопорушень з боку суб’єктів господарювання, адже протягом 
останніх років діє мораторій на проведення перевірок суб’єктів підприємни-
цької діяльності, який, фактично, забороняє багатьом правоохоронним, конт-
ролюючим органам перевіряти законність діяльності суб’єктів господарю-
вання, що в свою чергу, в окремих випадках, призводить до збільшення фак-
тів правопорушень в даній сфері. 

Також перспективи та межі публічного партнерства у сфері запобігання і 
протидії злочинності закладено у Законі України «Про Національну полі-
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цію». У ньому зазначається, що  взаємодія з громадкістю здійснюється на за-
садах партнерства та розглядається як один із базових принципів діяльності 
поліції. 

Очевидно, що вказаний нормативно-правовий акт є сучасним законодав-
чим підгрунтям для визначеннтя соціально-обслуговуючої, "сервісної" функ-
ції поліції, цей вияв у майбутньому повинен посприяти активізації громадсь-
кості у сфері запобігання злочинності.
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ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ 

Належне виконання органами Національної поліції своїх функціональ-
них обов’язків - є гарантією захисту прав та законних інтересів громадян 
України. Від ефективної діяльності правоохоронних органів, залежить соціа-
льна стабільність державі.

Тому забезпечення прав та свобод людини, насамперед залежить від не-
ухильного дотримання та виконання законів.

Забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод люди-
ни, а також інтересів суспільства і держави відноситься до одних із завдань 
Національної поліції України. Для вдосконалення діяльності органів Націо-
нальної поліції щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в Україні, 
на нашу думку, необхідно проаналізувати досвід зарубіжних держав.

В США існує чотири основних компоненти, що допомагають швидко та 
ефективно вирішити конфліктні ситуації під час забезпечення публічного по-


