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спрямованих на розкриття злочинів, виявлення та аналіз причин і умов учи-
нення, розроблення та реалізацію заходів щодо запобігання злочинності. Ва-
гоме значення для досягнення успіху в проведенні таких заходів мають ре-
зультати наукових досліджень у зазначеному напрямі, які після проходження 
відповідної апробації необхіднозапроваджувати в практичну діяльність Наці-
ональної поліції. 
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ПРОЄКТ «PROACTION COPS&KIDS» ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ  
З ГРОМАДАМИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

СЕРЕД МОЛОДІ 
 
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію», діяль-

ність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, тери-
торіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерс-
тва і спрямована на задоволення їхніх потреб.  Для планування своєї діяльно-
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сті поліцейські повинні аналізувати проблеми місцевого населення та окре-
мих його груп. Від поліції очікується прояв цікавості не лише до інформації, 
що стосується правопорушень, але й до потреб громадян, їх проблем, ускла-
днення стосунків, які становлять підґрунтя для загострення криміногенної 
ситуації. У пункті 12 розділу ІV Європейського кодексу поліцейської етики 
вказано, що поліція повинна бути організована таким чином, щоб поліцейські 
заслуговували на публічну повагу як професійні поборники права і постача-
льники послуг для громадськості. Для того щоб завоювати довіру населення, 
поліцейському недостатньо лише діяти згідно із законом. Крім цього, йому 
необхідно застосовувати закон гідно і з повагою до населення, бути профе-
сійним, неупередженим, чесним, добросовісним, справедливим, політично 
нейтральним і ввічливим. Тoму неoбхіднo нарoщувати зуcилля, cпрямoвані 
на закладення міцних ocнoв правoмірнoї пoведінки грoмадян, приділяти бі-
льшу увагу правoвій coціалізації мoлoді [2]. Підвищення рівня правосвідомо-
сті та правового виховання серед молоді є одним з  головних приорітетів  для 
багатьох державних інституцій, в тому числі для органів та підрозділів Наці-
ональної поліції.  Ми погоджуємося з думкою, В.М. Новачук, Ю.Р. Сурмяк, 
про те, що задля досягнення позитивного результату в  правовиховній роботі, 
для цьoгo мають бути налагoджені чіткі наукoвo-педагoгічні мoделі вза-
ємoдії, які передбачатимуть зміcт правoвoї ocвіти і правoвихoвних захoдів,  їх 
періoдичніcть та триваліcть, з урахуванням регіoну та cпецифіки кoжнoгo за-
кладу ocвіти [2с.46]. Проте, слід зазначити, що форми та методи досягнення 
поставлених завдань потребують нового підходу, особливо це стосуються  
дітей, які потрапили в так звану «групу ризику», діти, які схильні до скоєння 
правопорушень, діти, які мали досвід вживання наркотичних засобів, алкого-
лю, тощо.  Підрозділи ювенальної превенції  Національної поліції безпосере-
дньо займаються профілактичною роботою серед таких дітей, і це звісно в 
багатьох випадках надає позитивні результати. Однак, на нашу думку, кон-
цепцію такої профілактичної роботи необхідно змінювати. На нашу думку 
науковий та практичний інтерес поєднання зазначених суб’єктів є  канадсь-
кий проєкт «ProAction Cops & Kids»[3],  зазначений проект має на меті 
об’єднати поліцейських та дітей разом у програмах підвищення кваліфікації 
та наставництва, щоб створити довіру, повагу та безпечне середовище. 
ProAction - це зареєстрована благодійна організація, яка існує для збору кош-
тів від імені співробітників поліції, забезпечуючи поліцейських фінансовими 
ресурсами, необхідними для розробки та реалізації програм, орієнтованих на 
молодь з груп ризику в заходах щодо розвитку здорових навичок. З моменту 
свого заснування в 1991 році ProAction надала понад 8 мільйонів доларів на 
фінансування понад 2200 програм для молоді з груп ризику, які торкнулися 
420 000 молодих людей і 19 800 партнерів поліції. Залучення  поліцейських  
та дітей до здорової, про соціальної діяльності  створює позитивні стосунки 
та формує взаємну повагу та взаємопорозуміння. Багато учасників проекту 
починають цікавитися кар’єрою в правоохоронних органах завдяки настав-
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ництву поліцейських які ведуть програми.  Проєкт «ProAction Cops & Kids» - 
це благодійна організація, заснована в Торонто у 1991 році лідером бізнесу 
Джоном Бітовим, який  створив організацію, яка б дозволяє поліцейським 
встановити позитивні та ефективні зв’язки з молоддю. Для досягнення цього 
«ProAction Cops & Kids» підтримує програми на базі громади, розроблені для 
молоді.  В чому полягає ефективність такої діяльності для поліцейських: 
1.встановлення довірливих відносин між поліцейськими та молоддю; 2. фор-
мування довіри, що веде к повазі до правоохоронних органів в цілому, фор-
мується правова поведінка серед молоді; 3.участь в подібних проектах сприяє 
підвищенню іміджу поліцейських; 4. така діяльність стимулює особистісний 
розвиток поліцейського.  Для участі в проекті поліцейські офіцери,  контак-
тують з менеджером програми щодо ідей та отримують інформацію про кри-
терії, вимоги та керівні принципи бюджету,  вивчають грантові форми. За 
найкращу інноваційну поліцейсько-молодіжну програму, поліцейські отри-
мують винагороди. Програми «ProAction Cops & Kids» варіюються від спор-
тивних заходів, мистецьких проектів, драматичних постановок, благоустрою  
громад, походів до навчання лідерським навичкам. Креативність в роботі з 
дітьми поліцейських досягається завдяки зусиллю громади, фінансування за-
значених програм надає можливість розкрити потенціал кожної дитини, та 
сформувати правильні ціннісні орієнтири. 

Отже, на підставі зазначеного, слід констатувати, що взаємодія некоме-
рційних громадських організацій, громад, волонтерів щодо здорової, соціа-
льно-активної, законослухняної молоді у взаємодії з поліцією, на прикладі 
проекту «ProAction Cops & Kids» надає великі переваги в здійсненні профі-
лактичної роботи серед  дітей , які опинились у «групі ризику». Та на нашу 
думку, такі спільні проекти є позитивним прикладом для впровадження і в 
Україні. 
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