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і багатовимірною.
· Система оцінки має спиратись на дані з різних джерел.
На мою думку ,треба підвищувати рівень ефективності поліції, переймаючи закордонний досвід. Бо лише спираючись на їх методику, можливо
буде досягнути ідеалізації системи Національної поліції України.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ
І НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ
Відповідно до п.4 ст.18 Закону України «Про Національну безпеку» Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує громадську безпеку і порядок, охорону прав і свобод людини, інтересів
суспільства і держави, протидію злочинності, а також надає визначені законом
послуги з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин
або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].
Відомо що виконання поліцейської діяльності, не можливе без підтримки та допомоги населення, які, як правило базуються на абсолютній довірі до
правоохоронних органів. Реформування системи МВС в Україні та поява Національної поліції України не тільки представляє зміну назви виконавчого
органу держави, але закладає початки взаємодії інституту поліції та населення, покращення іміджу поліції серед населення та підвищення рівня довіри.
Згідно ч.1 ст.11 Закону України «Про національну поліцію» діяльність
поліції здійснюється в тісній співпраці з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства та спрямована
на задоволення їхніх потреб [2].
Довіра — соціологічна категорія для позначення відкритих, позитивних
взаємовідносин між людьми, що відображають впевненість у порядності й
доброзичливості сторони, з котрою людина знаходиться в тих чи інших від39
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носинах, Аналізуючи це питання можна сказати що довіра грає дуже важливу
роль у взаємодії поліції і населення, адже чим більше розвинена довіра до
поліцейського тим ефективніше суспільство буде погоджуватися на співпрацю з поліцією, надавати важливу інформацію та повідомляти про скоєні злочини, а поліція буде у відповідь інформувати в про вжиті заходи.
Закріплення в законодавстві принципу співпраці поліції з населенням та
іншими соціальними інститутами зобов'язує поліцейського спрямувати всю
свою діяльність на вирішення необхідних потреб суспільства. Виправдовуючи своє соціальне призначення поліція перш за все повинна орієнтуватися на
стратегію Community policing («Партнерство заради спокою»).
Community policing - поліцейська діяльність, одна з найважливіших
складових поліцейської діяльності у всьому світі. Досвід впровадження цієї
програми свідчить про співпрацю та партнерство з громадою з метою вирішення їхніх проблем та зменшення рівня злочинності. Також, варто відмітити, що сприяння поліцейській діяльності збільшує рівень довіри до поліцейських серед населення.
Сучасній українській поліції слід почати активно запроваджувати у дію
зарубіжний досвід участі населення у правоохоронній діяльності. В європейських країнах діяльність поліції спрямовується на налагодження відносин з
населенням. В багатьох зарубіжних країнах впроваджені програми, які націлені саме на взаємодію поліції з населенням, зокрема такі як: «Зупини злочинця», «Сусідська взаємодопомога», «Велосипедний патруль», «Допомога жертвам правопорушень». Така заснована законом співпраця має на меті підтримання належного порядку, зокрема на вулицях сіл, в громадських місцях
та зниження рівня злочинності в сільській місцевості [3].
Також можна зазначити, що зараз у сучасному світі діяльність дільничних офіцерів є не завжди ефективною, а саме через: брак кадрів, неналежні
умови для праці, через великі ділянки до прилеглої території обслуговування,
а також кількість населення. Як наслідок знижується оперативність реагування на інформацію про вчинені злочини та знижується робота щодо їх розкриття.
Отже, діяльність поліції, яка заснована на співпраці з населенням і спрямована на попередження правопорушення та злочинів є однією з важливих
проблем сьогодення. Залучення населення до поліцейської діяльності є запорукою ефективності роботи Національної поліції у справі охорони публічного порядку та розкритті злочинів.
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