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ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА 
 

При здійсненні діяльності щодо забезпечення правопорядку структурні 
підрозділи Національної поліції України взаємодіють в різних формах з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з 
громадськістю, на які в силу чинного законодавства покладено окремі 
функції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку, запобігання 
(протидії) злочинності. 

Результати дослідження громадської думки стосовно діяльності поліції 
в Україні свідчать про деяке недовіру населення до поліції в сфері захисту 
основних прав і свобод людини і громадянина та ефективної протидії 
злочинності [6, с.343]. У зв'язку з цим,  взаємодія Національної поліції 
України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 
громадськістю є важливим напрямком забезпечення ефективної поліцейської 
діяльності в державі, в тому числі і діяльності по забезпеченню громадської 
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безпеки та порядку. Громадяни України мають право створювати в 
установленому законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні 
громадського порядку, сприяння органам місцевого самоврядування, 
правоохоронним органам і 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. Залучення населення до 
охорони громадського порядку є важливим елементом взаємодії органів 
Національної поліції з громадськими об'єднаннями [5, с.600]. Практика 
показує, що, спираючись на підтримку населення, поліція успішно вирішує 
завдання щодо забезпечення громадського прядка і безпеки. Співробітники 
поліції повинні активніше включатися в діяльність по роз'ясненню 
населенню законів та інших правових актів з питань забезпечення 
правопорядку, особистої і громадської безпеки, інформувати про стан 
правопорядку на території обслуговування. Ці завдання ефективніше 
вирішуються за активної участі громадських об'єднань. Правовою основою 
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку є 
Конституція України, Закон «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону», рішення місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку 
і державного кордону, боротьби зі злочинністю та адміністративними 
правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.  

Інформування громадськості про стан правопорядку, заходи, що 
вживаються з попередження правопорушень, покладаються на керівників 
територіальних органів поліції. З цією метою керівники територіальних 
органів поліції періодично проводять особисті зустрічі, пресконференції, а 
також використовують мережу Інтернет для оперативного поширення 
інформації про діяльність органів поліції, в тому числі і в сфері боротьби зі 
злочинністю та профілактики правопорушень, і т. п [ 2, с.154]. 

На сучасному етапі дуже важливим є співробітництво з громадськістю 
(населенням), вдосконалення дій громадських формувань з охорони 
громадського порядку, участь поліції у вирішенні проблем певної території, 
т. к. взаємодія поліції з населенням на партнерських засадах є необхідною 
умовою існування довіри громадян до правоохоронних органів зокрема і до 
органів державної влади в цілому. 

Слід зазначити, що в розвинених країнах світу поліція має досить 
високий соціальний рейтинг, що пов'язано в першу чергу з довірою до 
держави та її інститутів, упевненістю в тому, що поліція докладе максимум 
зусиль для захисту прав і свобод громадян та протидії злочинності. А тому 
саме соціальний рейтинг поліції є найбільш об'єктивним критерієм 
визначення ефективності її діяльності і повинен враховуватися при вивченні і 
використанні зарубіжного досвіду для реформування правоохоронних 
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органів України [3 ,  с.178].  
Закон України «Про Національну поліцію» одним з основних 

принципів діяльності поліції закріпив таке положення: діяльність поліції 
здійснюється в тісній співпраці і взаємодії з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об'єднаннями на принципах партнерства і 
спрямована на задоволення їх потреб [1]. У зв'язку з цим вперше в Україні на 
законодавчому рівні основним критерієм оцінки ефективності діяльності 
Національної поліції України визнаний рівень довіри населення до поліції. 
На основі зазначеного робимо висновок про введення в діяльність поліції 
України моделі Соmmunіty Роlісіng як основи формування і розвитку 
партнерських відносин між поліцією і суспільством. Ця модель орієнтована в 
першу чергу на обслуговування населення поліцією і необхідність 
підвищення ступеня участі місцевого населення (в тому числі і окремого 
громадянина) в забезпеченні безпеки, громадського порядку, а також 
рішення місцевих проблем запобігання та протидії злочинності [4] 

Отже, важливе значення має те, що поліція взаємодіє з громадськістю 
шляхом підготовки і виконання спільних проектів, програм і заходів для 
задоволення потреб населення і підвищення ефективності виконання 
поліцією покладених на неї завдань. Співпраця між поліцією і суспільством 
спрямоване на виявлення та усунення проблем, пов'язаних із здійсненням 
поліцейської діяльності, а також сприяння застосуванню сучасних методів 
для підвищення результативності та ефективності здійснення такої 
діяльності. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, 
пропагує правові знання в освітніх установах, засобах масової інформації та 
у видавничій діяльності. Задекларовані основи взаємодії поліції і органів 
місцевого самоврядування базуються на принципах відкритості та 
прозорості, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з населенням на 
принципах партнерства. 
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