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РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
СПІВПРАЦІ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
 

Згідно із законодавчою базою, до основних принципів діяльності поліції 
є здійснення взаємодії з населенням на засадах партнерства. В основному, 
дана практика є позитивною та чудово впливає на професійну діяльність 
поліції під час виконання службових обов`язків. Одним із загальних видів 
здійснення такої взаємодії відбувається під час проведенням масових заходів.  

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», ч.1 ст. 11 
передбачає визначення діяльності поліції, що здійснюється в тісній співпраці 
та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх 
потреб [1]. 

Звідси, даний принцип полягає у безпосередньому здійсненні діяльності 
на підґрунті тісної співпраці та взаємодії з населенням, а також 
територіальними громадами та громадянськими об’єднаннями на засадах 
партнерства та спрямовання своїх дій на задоволення їхніх потреб. 

У своїх працях Є. В. Євтушок звертає особливу увагу на проблему 
організаційних заходів стосовно взаємодії населення між правоохоронними 
органами. Така організація неодноразово розглядається також на 
міжвідомчих нарадах та в інших наукових працях, адже процес розвитку та 
реформування правоохоронних органів України нерозривно пов’язаний зі 
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здійсненням співпраці між їх структурними складниками під час виконання 
оперативно-службових завдань.  Автор вважає, що існує нагальна потреба у 
необхідності розкриття змісту взаємодії між правоохоронцями та 
відповідними органами на будь-якому рівні – від структурного підрозділу до 
відомства [2, с.32]. 

Ми не можемо не погодитися із словами науковця, адже дане питання на 
сьогодні підлягає постійному обговоренню та вдосконаленню. Взаємодія 
населення в поліцією, безсумнівно є позитивним проявом, який необхідний у 
надійному та успішному виконанні поліцейських повноважень. 

Відповідно до теми доповіді, взаємодії співробітників правоохоронних 
органів з населенням під час здійснення та проведення масових заходів, 
необхідно виокремити особливості співпраці з громадськими формуваннями 
з охорони громадського порядку і державного кордону. Отже, звертаючись 
до конституційних засад, громадяни України мають право створювати в 
установленому порядку громадські об’єднання для участі в охороні 
громадського порядку, сприяння органам місцевого самоврядування, 
правоохоронним органам, органам виконавчої влади, а також посадовим 
особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і 
злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час 
стихійного лиха та інших надзвичайних обставин [3]. 

Звідси, населення має повне право втручання у здійснення охорони 
громадського порядку та безпеки з поліцією під час проведення масових 
заходів, до яких можна віднести: проведення футбольного матчу, концерту, 
різного виду фестивалів тощо. Варто зазначити, що населення завжди 
перебуває в епіцентрі вчинюваних правопорушень та надає правоохоронцям 
оперативну інформацію про те, що здійснюється. Тому, якщо під час 
проведення масових заходів виникають труднощі у їх здійсненні або 
відбувається підрив їхньому проведенню – саме населення може допомогти 
поліції у швидкому притягнення винних до відповідальності.  

Отже, на сьогодні процедура співпраці поліції з населенням виступає 
однією із важливих питань, котра має надійне правове підґрунтя,  яке регулює 
діяльність поліції, яка заснована на співпраці з населенням, громадою та 
громадянами та спрямована на попередження правопорушень. Одним із 
основних засобів вирішення даної потреба є вдосконалення взаємодії поліції з 
населенням, яка включає в себе такі заходи, як: покращення співробітництва 
поліції та громадськості, підвищення ефективності роботи поліції та рівня 
довіри населення до правоохоронних органів. 

Найголовнішим аспектом ефективного виконання виокремлених нами 
положень є ініціатива працівника, бажання змін та чітке розуміння 
керівниками поліції та поліцейськими того, що налагодження взаємодії 
правоохоронних органів в усіх напрямах діяльності є фундаментом 
зміцнення довіри населення до поліції та зниження випадків вчинення 
правопорушень. 
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НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
ПОЛIЦЕЙСЬКИМ 

 
Захист життя та здоров’я людини можна визначити як одну iз 

 риптливiших  рипто  держави. Конституцiєю України встановлено, що 
людина, її життя та здоров’я, честь i  рипто в,  рипто валют  а та безпека 
визнаються в Українi найвищою  рипто вал  рипто в ( ри. 3). Саме у важ-
ливиму нормативно-правовому акті — Законі України «Про Нацiональну 
 рипто » вказано те, що  рипто  зобов’язана забезпечувати невiдкладну, зо-
крема домедичну i медичну допомогу особам, якi постраждали внаслiдок 
правопорушень, нещасних  рипто в, а також особам, якi опинилися в безпо-
радному станi або станi, небезпечному для їх життя чи здоров’я [1, c. 1]. 
Дослiдженню питань, що торкаються окремих  рипто в розглядуваної про-
блеми, присвяченi  рипт вчених, серед яких — А. Б. Адельсеiтова, В.I. Брез-
день, I.В. Бульба, Т.Г. Карпiнська, Я.М. Когут, О.В. Москалюк, О.В. Олiйник, 
В.В. Середюк та  ри., якi в працях акцентували увагу на загальних пробле-
мах законодавчого регулювання  рипто вал  рипто валю  рипто . Окремi 
роботи зазначених авторiв стосувалися деяких особливостей  рипто валю й 
 рипто вал служби швидкої допомоги та екстреної допомоги як у нашiй 
державi, так i в  рипт країнах свiту [2, c. 140]. Тому так актуально розгляну-


