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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 
В умовах реформування правоохоронної системи України все більше 

уваги привертається до якості надання поліцейських послуг. Суспільство 
менше цікавить сама присутність поліцейських, більше уваги приділяється 
особі поліцейського, рівню його підготовки та освіти, його фізичній формі та 
здатності адекватно реагувати на виклики, які постають при виконанні служ-
бових обов’язків [1]. 

Контроль за діяльністю поліції здійснюють безпосередні керівники се-
кторів, підрозділів, управлінь поліції, прокуратура, а також громадськість. Це 
зумовлено, тим, що діяльність поліції повинна бути прозорою та справедли-
вою.  

Можливість громадського контролю в Законі України «Про Національ-
ну поліцію» [2] передбачено, як можливість публічно отримувати статистич-
ні дані щодо роботи поліції в цілому. Дану статистику за кожний місяць, рік 
можливо знайти на сайті Генеральної прокуратури України, яка знаходиться 
у вільному доступі для громадян.  

Громадський моніторинг характеризується лише дослідженням, тобто 
зібранням, вивченням, накопиченням та аналізом інформації про діяльність 
підрозділів поліції [3]. 

Можливість об’єктивно здійснювати даний контроль дещо суперечна. 
Адже, з одного боку громадськість може знайти помилку і почати відстоюва-
ти права, а з іншого – громадяни без належної освіти, досвіду не можуть оці-
нювати діяльність поліції на високому рівні. Оскільки вони не знають особ-
ливостей кримінального, процесуального законодавства, ППВСУ тощо.  

Закон України «Про доступ до публічної інформації» гарантує грома-
дянам отримання інформації за запитом до відповідного органу, розпорядни-
ка інформації [4]. 

Відповідно до ст.90 ЗУ «Про Національну поліцію» - «Контроль за 
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діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення представників 
громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейсь-
ких та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них 
обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів 
України» [2]. Юридично закріплення даної норми відбулося, але виникають 
проблеми щодо фактичного розгляду скарг. Люди бувають різні і бачення 
закону, повинно бути однакове, але через свій людський фактор, деякі обста-
вини будуть оцінюватись суб’єктивно, що може впливати на прийняте рі-
шення, яке не може бути законним.  

Отже, саме в ЗУ «Про Національну поліцію» вперше було юридично за-
кріплено можливість громадського контролю за поліцією, зокрема за патру-
льною службою. Такий контроль дає змогу налагодити зв'язок між суспільст-
вом та поліцією, що в свою чергу повинно підвищити рівень довіри до полі-
ції. Однак, фактично існує проблема участі громадськості в розгляді скарг 
працівниками поліції, яка в подальшому повинна бути усунена.  
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У законоданвстві України існує декілька законів, щодо питань 

регулюванння надання інформац нії про фізичних та юридичнинх осіб. 
Відповід нно це і Закон «Про інформац нію» [1], що регулює відносинни щодо 


