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43. Про заходи щодорозвитку системи протидії (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

44. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

45. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

46. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 



 8 

47. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

48. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

49. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

50. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

51. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС 

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

52. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18 

53. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 

54. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

55. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена 

наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. за № 622. 

56. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

57. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

затримання громадян за підозрою у вчиненні злочину або у зв’язку з учиненням 

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

58. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

59. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 
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вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 06 

листопада 2015 р. № 1377. 

60. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

61. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МВС 

від 07.09.2009 № 3131/386 „Про затвердження Інструкції щодо порядку 

взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

попередження насильства в сім’ї‖. (Зареєстровано в Мін’юсті 30.09.2009 за № 

917/16933) 

62. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

63. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

64. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 

65. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  

66. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
Полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України і 

практики його реалізації визначити сутність та особливості проходження 

служби в Національній поліції. 

Для досягнення поставленої мети в необхідно вирішити такі основні 

завдання: а) дослідити правовий статус працівника поліції як основного 

чинника, що визначає специфіку державної служби в Національній поліції; б) 

визначитися з особливостями проходження служби в Національній поліції; в) 

з’ясувати специфіку юридичної відповідальності працівників поліції та її вплив 

на стан дисципліни та законності в поліції. 

 

ВСТУП 
 

Положення Конституції України про те, що права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагає від 

останньої забезпечення реалізації цих прав і свобод. Одним із засобів 
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досягнення зазначеної мети є державна служба – особливий інститут держави, 

спеціально організована професійна діяльність громадян з реалізації 

конституційних завдань та функцій держави. 

Стаття 59 цього Закону визначає, що служба в поліції є державною 

службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з 

виконання покладених на поліцію повноважень. Тобто служба в поліції є 

різновидом державної служби в Україні. 
Аналіз та узагальнення досвіду участі громадян зарубіжних країн в 

правоохоронній та правозахисній діяльності дає можливість врахувати і 

запровадити все позитивне в діяльність громадських формувань в Україні з метою 

подальшого підвищення ефективності діяльності цих формувань у справі охорони 

громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. Довгий час існувала 

думка, що наявність великої кількості правоохоронних органів, які покликані 

охороняти громадський порядок і вести боротьбу зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями, значна кількість співробітників цих правоохоронних органів є 

надійною гарантією у справі забезпечення належного громадського порядку, 

громадської безпеки та боротьбі з правопорушеннями. Але багаторічна практика 

довела хибність такої мотивації, тому що дане положення не принесло очікуваного 

результату у даній сфері суспільного та державного життя. 

Надія на оперативність  поліції та інших правоохоронних органів, що 

забезпечують громадський порядок і борються з правопорушеннями, виявилась 

значно перебільшеною, що призвело до відродження громадських інститутів 

протидії порушникам громадського порядку та злочинцям. 

Не є випадковим, що у більшості країн світу наголос у правоохоронній та 

правозахисній діяльності органів державного управління ставиться перш за все 

на попередженні та профілактиці злочинів та інших правопорушень за 

допомогою громадськості. Практика показала, що значно легше і дешевше як 

для держави, так і для платників податків витрачати зусилля та кошти на 

попередження злочинів та інших правопорушень, ніж на їх розкриття. 

 

 

1. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ 

ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ  ТА СУСПІЛЬСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТРУЛЬНИХ. СЕРВІСНА ФУНКЦІЯ ПОЛІЦІЇ 

 

Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки (ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про Національну поліцію»). 

 

Принципи діяльності поліції визначено Законом України від 02.07.2015 

«Про Національну поліцію» 

Верховенство права (стаття 6): 
• кожна людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 

визначають зміст і спрямованість діяльності поліції;   
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• поліція має використовувати право як інструмент для розв'язання 

проблем та захисту людей.  

 

Законність (стаття 8): 
• здійснення діяльності на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

визначені законом;  

• заборона виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та 

накази;  

• заборона порушувати закони з метою виконання наказів, розпоряджень та 

доручень від вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, 

службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути 

підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.  

 

Дотримання прав і свобод людини (стаття 7): 
• забезпечення дотримання прав і свобод людини;  

• обмеження прав і свобод людини виключно на підставах та в порядку, що 

визначені законами, за нагальної необхідності й в обсязі, необхідному для 

виконання завдань;  

• припинення здійснення поліцейських заходів, якщо мета застосування 

таких заходів досягнута або відсутня необхідність подальшого 

застосування таких заходів;  

• заборона за жодних обставин сприяти або безпосередньо здійснювати, 

підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, 

жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження 

чи покарання; при виявлення таких дій негайне вжиття всіх можливих 

заходів щодо їх припинення та повідомлення про них безпосередньому 

керівництву;  

• заборона надавати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками.  

 

Відкритість та прозорість (стаття 9): 
• забезпечення постійного інформування органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, а також громадськості про діяльність 

поліції;  

• забезпечення доступу до публічної інформації;  

• можливості оприлюднення (поширення) інформації з обмеженим 

доступом.  

 

Політична нейтральність (стаття 10): 
• забезпечення захисту прав та свобод людини незалежно від її політичних 

переконань та партійної приналежності;  

• незалежність  у своїй діяльності від рішень, заяв чи позиції політичних 

партій та громадських об’єднань;  
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• заборона використовувати  в органах і підрозділах НП будь-які предмети, 

що мають символіку політичних партій, та проводити політичну 

діяльність;  

• заборона висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних 

партій під час виконання службових повноважень, а також 

використовувати службові повноваження в політичних цілях.  

 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства (стаття 11):  
• здійснення діяльності поліції в тісній співпраці та взаємодії з населенням, 

територіальними громадами та інститутами громадянського суспільства  

з метою вирішення їхніх потреб;  

• ефективність діяльності визначається на основі рівня довіри населення до 

поліції. 

 

Безперервність (стаття 12): 
• забезпечення  безперервного та цілодобового виконання завдань поліції;  

• заборона відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень з 

посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення 

робочого дня.  

 

Реалізація принципу взаємодії поліції  

та суспільства в діяльності патрульних 

 

В Україні змінюються підходи до діяльності поліції. Поліція має 

переорієнтуватися з оперативного/реактивного підходу до 

стратегічного/проактивного, проблемно-орієнтованого підходу (тобто як 

виявлення потенційних злочинів, так і вирішення ситуації, що вже склалася); 

заохочувати громаду звертатися до поліції зі своїми проблемами. 

Впроваджується модель партнерської поліцейської діяльності, за якої:  

• поліція в суспільстві виконує роль координатора в розв’язанні й 

подоланні проблем, що впливають на правопорядок і безпеку громади;  

• відповідальність за стан справ у правоохоронній сфері несе не лише 

поліція, а й усе суспільство – громада, державні органи, громадські 

організації, населення; 

• громадяни виступають у ролі «замовників» послуг, яких вони очікують 

від поліції, тому надані їм послуги мають бути своєчасними та якісними, 

оскільки поліція перебуває на службі тих, хто її наймає та утримує. 

 

У діяльності поліції зарубіжних країн для позначення співпраці поліції з 

населенням вживається термін «поліція громади» («общинна поліція»). 

Основна ідея взаємодії поліції та суспільства полягає в наступному: 

• усвідомлення поліцією необхідності врахування думки і побажань 

громадськості при визначенні та оцінці своєї роботи;  

• співпраця з населенням з метою виявлення і вирішення місцевих 

проблем, зорієнтована на попередження правопорушень; 
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• населення – партнер поліції і повноправний учасник діяльності з 

покращення роботи поліції.  

Суть такого підходу позначається терміном «community policing» (англ.), 

паралельно з ним вживається термін «police-public partnerships» (англ.). 

Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2008 р. визначила 

community policing як філософію або організаційну стратегію, під якою 

розуміють взаємне співробітництво поліції та громади (суспільства) з 

метою підвищення ефективності протидії злочинності, страху перед 

злочинами, фізичній або моральній шкоді, розпаду добросусідських відносин, 

а також покращення якості життя для всіх.  

 

Концепція взаємодії поліції та суспільства є основою діяльності поліції. 

Це нова стратегія роботи поліції: поліція працює заради людей та їхньої 

безпеки, що змінює практику поліцейської діяльності, забезпечує стратегію 

більш ефективного та дієвого досягнення її цілей. В основі цієї концепції 

лежить розуміння того, що поліцейські є невід’ємною частиною суспільства, в 

якому вони живуть та працюють.  

Для такого підходу характерні наступні риси:  

 Вирішення проблем: кожен відіграє роль у наданні підтримки та 

впровадженні ініціатив щодо вирішення проблем.  

 Партнерство поліції та громадянського суспільства: визначення 

потреб громади та пріоритетів із підтримання правопорядку; 

забезпечення підзвітності, прозорості та дієвості.  

 Підзвітність: Національна поліція має звітувати про результати дієвості 

та ефективності управління та використання наявних ресурсів.  

 Видимість, доступність та реагування: виділення ресурсів для взаємодії 

поліції з громадою підвищить ефективність діяльності поліції у громаді.  

 Попередження та зменшення кількості злочинів: попередження 

злочинів є обов'язком кожного, в тому числі й членів громади. 

 

 Ст.11 Закону України «Про Національну поліцію» Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства:  

 1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.  

 2. З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень 

планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з 

урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.  

 3. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 

ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.  

 4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними 

соціологічними службами. 

 Ст. 5 Закону України «Про Національну поліцію» Взаємодія поліції з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 
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 1. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку 

та іншими органами державної влади, а також органами місцевого 

самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.  

 

У забезпеченні правоохоронцями публічного порядку взаємодія 

передбачає наявність спільної мети, використання наявних у сторін сил і 

засобів, узгодженість дій тощо. Взаємодія поліції та суспільства має будуватися 

на засадах довіри, прозорості, взаємодопомоги в боротьбі зі злочинністю.  

 

Основними завданнями з активізації взаємодії між поліцією та 

суспільством є: 

• підвищення авторитету й довіри населення до поліції; 

• покращання стану комунікативної та загальної культури працівників 

поліції; 

• сприяння об’єктивному інформуванню населення про діяльність поліції 

через ЗМІ; 

• створення позитивного іміджу поліції шляхом підвищення рівня 

професійної компетентності та покращення результатів її діяльності; 

• забезпечення безпосереднього діалогу між поліцією та населенням 

(громадськими об’єднаннями, профспілками, асоціаціями, організаціями, 

підприємствами) на конкретній території; 

• проведення активної профілактичної, виховної, просвітницької роботи 

серед різних верств населення з метою запобігання злочинності, 

формування в громадян відчуття особистої причетності до правового 

порядку в суспільстві. 

 

Основи партнерства поліції та суспільства 

 
Філософія Стратегія Тактика 

Широта функцій  Наголос на попередженні 

правопорушень  

Партнерство  

Персональне 

обслуговування, 

сервісний підхід  

Географічна 

спрямованість, 

територіальний принцип 

роботи  

Розв'язання проблем 

Інформування  

громадян, відкритість і 

прозорість у побудові 

відносин 

Оперативна гнучкість, 

вчасність і повнота 

реагування  

Позитивна взаємодія 

 

Для ефективної реалізації партнерства з суспільством поліція повинна: 

 

• зміцнити свою легітимність в суспільстві; 

• здійснювати діяльність на основі узгодженості своїх дій; 
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• поліпшувати якість надаваних населенню послуг; 

• сприяти активізації участі місцевого населення у зміцненні безпеки й 

публічного порядку, в розв'язанні проблем злочинності в місцях 

проживання.  

 

Основна мета роботи поліції – це забезпечення правопорядку і безпеки 

громадян в будь-якому місці України – від малого села до великого міста; а 

також високого рівня довіри людей до поліції. Це передбачає наближення 

поліції до громадян через максимальне залучення поліцейських на місцях для 

забезпечення правопорядку на вулицях; розвиток сервісних функцій поліції; 

підвищення ефективності у взаємовідносинах із громадянами. 

 У Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, 

прийнятий резолюцією Генеральної асамблеї ООН № 34/169 (від 17 грудня 

1979 р.) зазначено, що служіння суспільству передбачає надання послуг і 

допомоги тим членам громади, які з особистих, економічних і соціальних чи 

інших причин надзвичайного характеру потребують негайної допомоги.  

 Діяльність поліції полягає як у боротьбі зі злочинністю, забезпеченні 

правопорядку, так і в наданні поліцейських послуг суспільству щодо підтримки 

належного рівня безпеки.  

 

Це передбачає:  

• зближення поліції з громадянами через максимальне залучення 

поліцейських на місцях до забезпечення правопорядку на вулицях;  

• розвиток сервісних функцій поліції;  

• підвищення ефективності у взаємовідносинах із громадянами. 

Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради 

Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» (Ухвалена Комітетом 

міністрів 19 вересня 2001), зокрема, зазначено:  

 18. Поліція повинна бути організована у такий спосіб, що сприяє 

хорошим зв’язкам поліції з громадськістю і, за необхідності, ефективній 

співпраці з іншими органами, місцевими громадами, неурядовими 

організаціями та іншими представниками громадськості, в тому числі 

етнічними меншинами.  

 19. Поліцейські організації повинні бути готові надати об’єктивну 

інформацію про свою діяльність громадськості без розкриття конфіденційної 

інформації. Професійні керівні принципи для зв’язків зі ЗМІ повинні бути 

встановлені. 

Взаємодія поліції з громадськістю може здійснюватись в різноманітних 

формах.  

 Підготовка та виконання спільних проектів, програм та заходів для 

задоволення потреб населення й покращення ефективності виконання 

покладених на поліцію завдань.  

 Підтримка поліцією програм правового виховання, пропагування 

правових знань в освітніх установах, засобах масової інформації та у 

видавничій діяльності. 
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 Залучення найактивніших громадян до співпраці з поліцією у 

виконанні конкретних правоохоронних завдань. 

 Спільна діяльність з громадськими формуваннями, що функціонують 

на підставі Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» (патрулювання житлових масивів і селищ; 

участь у розшуку зниклих безвісти; участь у розшуку та затриманні 

підозрюваних у вчиненні злочину; спільне проведення профілактичних, 

просвітницьких, виховних заходів серед різних категорій населення; робота з 

особами та підлітками груп ризику; робота з жертвами насильства в сім’ї тощо). 

 Проведення громадських консультацій, що сприяють налагодженню 

контактів з населенням, кращій поінформованості суспільства про пріоритети 

поліцейської діяльності, формуванню громадської думки щодо актуальних 

проблем правоохоронної сфери. Це важливий канал отримання достовірної 

інформації щодо очікувань громадян та існуючих на місцевому рівні загроз для 

публічної безпеки чи окремих випадків порушення спокою на рівні громади 

(агресивна поведінка молоді, порушення норм суспільної моралі, споживання 

алкоголю в публічних місцях, інші події, важливі для безпеки громадян). 

 Активна співпраця з представниками мас-медіа, в тому числі з метою 

об’єктивного інформування населення про діяльність поліції.  

 Особисті зустрічі громадян з керівниками поліції, кращими 

поліцейськими, закріпленими за конкретною територією, для забезпечення 

безпосереднього діалогу між поліцією та населенням. 

 

Сервісна функція поліції 

 

 Поліція – це сервісна служба, що надає послуги населенню, тобто 

спрямовує свою діяльність на розв’язання тих проблем, які ставить населення 

перед поліцією, й вирішення яких належить до її компетенції.  

 Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:  

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;  

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;  

3) протидії злочинності.  

  

 Поліцейськими послугами є надання в межах, визначених законом, 

послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 

або інших надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.  

 

 Сервісна функція поліції охоплює:  

• адміністративні послуги;  

• інформаційні послуги (як знайти необхідну вулицю, як доїхати до 

певного місця громадським транспортом; в який державний орган, до якої 

посадової особи слід звернутися для вирішення особистих питань тощо);   

• інформаційно-правові послуги (надання працівниками поліції в межах 

своєї компетенції та визначених законом обов’язків роз’яснень прав і 

обов’язків потерпілому чи тому, хто підозрюється у вчиненні 
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правопорушення, а також його рідним, законним представникам, 

громадськості);  

• послуги безпеки (забезпечення громадської безпеки та охорони 

публічного порядку). 

 

 Критерій ефективності діяльності поліції – це оцінювання 

населенням якості послуг поліції:    

• оперативність обслуговування (швидкість реагування на заяви та 

звернення громадян);    

• ставлення до громадян – довіра, ввічливість, тактовність і співчуття;  

• комунікабельність, відкритість і привітність у спілкуванні, відповідях на 

заяви й звернення;  

• доступність і професіоналізм.  

Так, громадяни України відповідно до Конституції України мають право 

створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і 

державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, 

правоохоронним органам 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. 

Правові та організаційні основи їх діяльності визначені Законом 

України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону": 

Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" надає можливість створювати на засадах громадської 

самодіяльності зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони 

(групи) сприяння поліції, асоціації громадських формувань тощо (стаття 1 

Закону).  

Основними завданнями громадських формувань у сфері охорони громадського 

порядку є:  

 надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним 

проступкам і злочинам;  

 інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або 

ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;  

 сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, 

розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями 

неповнолітніх. 

Громадські формування створюються і діють у взаємодії з правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Завдання перших — повсякденна організація, спрямування і контроль; других 

— координація діяльності громадських формувань (стаття 3 Закону). 

Громадські формування з охорони громадського порядку не є лише 
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прерогативою місцевих органів влади. Територіальні підрозділи ОВС можуть 

брати безпосередню участь в утворенні та сприянні діяльності таких 

формувань. Громадські формування діють загалом на тих принципах, що 

визначені для поліції: гуманізму, законності, гласності, добровільності, 

додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань. 

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою 

одержання прибутку.  

Установчі документи (рішення про утворення, статут та деякі інші документи) 

мають бути погоджені з ОВС і подаються для реєстрації до відповідного 

виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на 

території якої буде знаходитися керівний орган такого формування (стаття 6 

Закону).  

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку можуть бути 

громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь 

у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і 

станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання 

(стаття 12 Закону).  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку отримують 

спеціальне посвідчення і нарукавну пов'язку.  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку можуть 

проходити спеціальну підготовку в ОВС, мають переважне право на вступ до 

навчальних закладів системи МВС, прийняття на службу в ОВС (статті 12, 18 

Закону).  

Складна і відповідальна служба з охорони громадського порядку може 

призвести до втрати життя і здоров’я задіяних осіб. Тому стаття 17 Закону 

передбачає спеціальні правові гарантії для членів громадських формувань: 

виплата допомоги при загибелі, каліцтві чи інвалідності при виконанні 

покладених завдань або внаслідок цього, збереження посади і середньої 

зарплати за основним місцем роботи на час тимчасової непрацездатності. 

Члени громадського формування з охорони громадського порядку у 

спеціально передбачених випадках (визначених Законом України "Про 

Національну поліцію") можуть використовувати спецзасоби індивідуального 

захисту та самооборони, отримувати їх для виконання своїх завдань від 

базового ОВС, отримувати дозвіл на придбання.  

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають 

право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських 

формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби 

зв’язку (стаття 19 Закону). Приміщення має бути надане в місячний строк після 

реєстрації громадського формування.  
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Так, громадяни України відповідно до Конституції України мають право 

створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і 

державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, 

правоохоронним органам 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. 

Члени громадського формування з охорони громадського порядку у 

спеціально передбачених випадках (визначених Законом України "Про 

Національну поліцію") можуть використовувати спецзасоби індивідуального 

захисту та самооборони, отримувати їх для виконання своїх завдань від 

базового ОВС, отримувати дозвіл на придбання.  

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають 

право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських 

формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби 

зв’язку (стаття 19 Закону). Приміщення має бути надане в місячний строк після 

реєстрації громадського формування.  

Правові та організаційні основи їх діяльності визначені Законом України 

"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону": 

надає можливість створювати на засадах громадської самодіяльності зведені 

загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння поліції, 

асоціації громадських формувань тощо (стаття 1 Закону).  

 

 

 

 2. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ  ЩОДО 

ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Перша у світі модель поліційної діяльності, заснованої на підтримці та 

участі громадськості, була запроваджена у Великобританії у 1829 році 

Робертом Пілом. Тоді вперше з’явилися люди, на думку яких поліційна 

автономія - це утопія, і що навіть найбільш реактивна стратегія (тобто 

стратегія, яка передбачає тільки реагування на інформацію про вже скоєний 

злочин) поліційної діяльності не може існувати у вакуумі. На підставі цієї тези, 

що відображала актуальність та необхідність співпраці поліції та населення і 

була створена так звана „нова поліція‖. 

На думку С.М. Калюжного співпраця поліції та населення може бути 

зведена до двох загальних форм - консультація і безпосередньо співпраця.

 Консультативний механізм полягає в тому, що поліція разом із 

населенням визначає проблеми, що мають місце на території її обслуговування. 

На Заході вважається, що кожен поліційний орган, якому не вдасться 

запровадити в практичну діяльність ефективний та міцний консультативний 

механізм для обговорення з громадськістю поліційної діяльності, не зможе 
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діяти ефективно, тому що така діяльність потребує широкої підтримки 

громадськості. 

Консультативний процес допомагає поліції встановлювати коротко - та 

довгострокові завдання для вирішення проблем боротьби зі злочинністю, 

приділяти увагу тим правопорушенням, які найбільше турбують населення. 

Безпосередньо співпраця між поліцією і громадянами полягає в тому, що 

між ними встановлюються такі взаємовідносини, за яких вони разом вирішують 

проблеми злочинності та інших правопорушень за місцем проживання 

громадян, забезпечуючи тим самим вирішення завдань правоохоронної та 

правозахисної спрямованості. 

У порівнянні з Україною, діяльність поліції зарубіжних країн побудована 

на детальній регламентації взаємостосунків поліції та громадян, що й 

закріплено в діючому законодавстві. На жаль, в Україні, як свідчить практика, 

досі існує цілий ряд неврегульованих законодавством аспектів взаємодії  поліції 

та громадськості. 

Потрібно визначити, що в поліції багатьох країн давно функціонують 

спеціальні структурні ланки, співробітники яких займаються тільки роботою 

серед населення. Взаємодія поліції і громадян здійснюється у всіляких 

громадських радах і комітетах, до складу яких входять представники 

профспілкових, релігійних та інших громадських організацій. Безумовно, не всі 

ці громадські формування витримують випробування часом, але поряд із цим, 

зарубіжна практика знає багато життєво стійких форм участі населення в роботі 

правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

Загальновідомо, що у Японії дуже низький рівень злочинності. І, на 

думку фахівців, в першу чергу це пов’язано з умілим співробітництвом органів 

правопорядку з громадськістю. При всіх поліційних ділянках та префектурах 

функціонують відділення та об’єднання Асоціації попередження злочинності. 

Членами Асоціацій можуть бути всі громадяни, що бажають допомагати 

правоохоронцям у вільний від роботи час. Їх обов’язок - повідомляти в поліцію 

про всі вчинені злочини та патрулювати вулиці ввечері та вночі в складі 

„загонів спостереження‖. До Асоціації входять не тільки пересічні громадяни, а 

й об’єднання осіб за професією, які частіше за інших стають жертвами 

злочинців (водії громадського транспорту, листоноші, банківські службовці, 

працівники торгівельних підприємств та інші). 

Всі члени дуже активно працюють в Асоціації і навіть вносять, до того ж, 

немалі кошти на її розвиток. Асоціація утворила так звані „пункти контакту‖, 

де громадянин практично в будь-який час може отримати дієву допомогу або 

необхідну консультацію. В усіх пунктах, які є в кожному японському місті, 

ведуть спостереження за районом обслуговування. В пункти контакту 

звертаються оперативні працівники поліції та інших правоохоронних органів за 

отриманням інформації про місцевих мешканців у випадку скоєння злочину. 

Значний інтерес становить і сама діяльність японських поліціянтів по 

організації громадян для спільного протистояння злочинності. Коли наприкінці 

80-х років в Японії особливу тривогу стало викликати зростання так званих 
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„сліпих місць" у містах - тобто кварталів або районів, що перебували під 

контролем організованих злочинних угрупувань і де населення побоювалось 

надавати інформацію поліції, то працівники поліції надали необхідну допомогу 

у створенні в цих криміногенних місцях громад безпеки. Завдяки цьому між 

громадськістю і поліцією встановилися тісні контакти, засновані на довір’ї і як 

наслідок мало місце різке зниження рівня злочинності. На сьогоднішній день у 

Токіо, наприклад, вчиняється лише одне вбивство на місяць, одне зґвалтування 

за 12 днів і лише 4 пограбування в тиждень. 

Значне місце у залученні громадськості до проблем протидії злочинності 

та іншим правопорушенням відіграють загальнонаціональні кампанії з 

попередження злочинів, які, починаючи з 1977 року, щорічно проводяться в 

Японії. Під час цих кампаній громадянам надається можливість визначитися, чи 

бажають вони брати участь у боротьбі зі злочинністю і в якій формі 

Більше 20 років тому в Сполучених Штатах Америки почали створюватися 

групи добровольців у боротьбі зі злочинністю, які зараз діють на території всієї 

країни. Залучення до групи добровольців з числа населення особливо 

ефективно практикується в поліційному управлінні міста Панама-Сіті (штат 

Флорида). Після відповідних перевірок рівня спеціальних знань та 

проходження спеціальної підготовки громадяни отримують практично ті ж 

права, що й штатні поліціянти. До обов’язків членів добровільних груп входить 

патрулювання вулиць після закінчення роботи або навчання. У місті Колорадо-

Спрінкс (штат Колорадо) поліція залучає добровільних помічників з числа 

громадян згідно з їх фахом для правових, соціологічних, психологічних 

консультацій, ведення бухгалтерського обліку та статистичної обробки деяких 

матеріалів у поліційних відділах. В останній час американська поліція також 

стала широко взаємодіяти для боротьби зі злочинністю з листоношами, які зі 

своїх маршрутів надсилають по телефону чи пейджеру інформацію в поліцію 

про скоєні злочини та всіх сумнівних суб’єктів. 

Нині однією з найбільш поширених форм участі громадян США у 

заходах проти криміналітету є патрулі так званого „безпечного житлового 

кварталу‖. Члени цих патрулів наглядають за обстановкою на території 

кварталу, перевіряють безпеку житлових помешкань і за необхідності 

повідомляють у найближчу поліційну ділянку про появу підозрілих осіб або 

про скоєний злочин. Як правило, члени таких патрулів озброєні і мають сучасні 

засоби зв’язку. 

Значної уваги заслуговує вивчення практики створення у США, 

Великобританії, Франції, Німеччині тощо різноманітних програм: ―Зупини 

злочинця‖, ―Сусідська взаємодопомога‖ та інших. 

Громадська організація ―Зупини злочинця‖ визнана в цих країнах 

загальнонаціональною. Вона забезпечує:допомогу поліції в боротьбі зі 

злочинністю через профілактику злочинності, розкриття злочинів, надання 

інформації про підготовку або скоєння злочину, надання інформації про осіб, 

які вчинили злочини, але не затримані поліцією, сприяння у розшуку злочинців, 

які приховуються від слідства і суду, встановлення невідомих епізодів злочину, 

його співучасників та інших причетних осіб; 
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особисту безпеку громадян, і відповідно - покращання умов життя цілого 

району; 

допомогу в подоланні у громадян відчуття апатії, страху перед розплатою 

з боку злочинців, небажання залучення до кримінального судового розгляду; 

індивідуальну та загальну превенцію злочинності, в кожному регіоні 

організація має свій офіс, розташований у приміщенні місцевої поліції. У цьому 

офісі приймаються дзвінки за загальнонаціональним номером, які після 

спеціальної обробки (кожному дзвінку присвоюється код) передаються у 

відповідні підрозділи поліції для відповідного реагування. 

Правоохоронне об’єднання ―Сусідська взаємодопомога‖ - це 

найвідоміший та найефективніший приклад співпраці населення та поліції у 

боротьбі зі злочинністю та підвищенні рівня безпеки громадян у районі їх 

проживання. Наприклад, на сьогодні у Великобританії існує понад 155 тис. 

осередків діяльності організацій сусідської взаємодопомоги та понад 10 млн. 

людей отримують безпосередню користь від її існування. Зазначене громадське 

об’єднання є найбільш поширеним у цій країні. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО другого  ПИТАННЯ 

Таким чином, у порівнянні з Україною, діяльність поліції зарубіжних 

країн побудована на детальній регламентації взаємостосунків поліції та 

громадян, що й закріплено в діючому законодавстві. На жаль, в Україні, як 

свідчить практика, досі існує цілий ряд неврегульованих законодавством 

аспектів взаємодії  поліції та громадськості. 

Потрібно визначити, що в поліції багатьох країн давно функціонують 

спеціальні структурні ланки, співробітники яких займаються тільки роботою 

серед населення. Взаємодія поліції і громадян здійснюється у всіляких 

громадських радах і комітетах, до складу яких входять представники 

профспілкових, релігійних та інших громадських організацій. Безумовно, не всі 

ці громадські формування витримують випробування часом, але поряд із цим, 

зарубіжна практика знає багато життєво стійких форм участі населення в роботі 

правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Ознайомитися із законом України «Про Національну поліцію», та 

основними відомчими НПА. 

2. Скласти структуру районного відділу поліції за місцем проживання.  

3. Ознайомитися із офіційним сайтами МВС України та одного з 

територіальних управлінь МВС України. 

4. Назвати керівників ГУМВС України в Дніпропетровській області. 



 23 

ТЕМА № 2: Зміст організації діяльності та взаємодії підрозділів 

Національної поліції з громадськістю 
(2 години) 
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1. Особливості роботи патрульного поліції. Налагодження зв'язків із 
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обслуговування……………………….……………………………………28 

 

2. Взаємодія поліції  з  громадськістю  щодо правозахисної діяльності в 

зарубіжних країнах………………….………………………………….....31 
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громадськості………………………………………………………………36 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

курсу ―Адміністративне право‖ та їх поглиблення щодо особливостей форм та 

методів адміністративної діяльності поліції в сучасних умовах, а також 

застосування сили працівниками поліції. 

 
ВСТУП 

 

Конституційно закріплена необхідність забезпечення у діяльності 

уповноважених державних органів і їх посадових осіб пріоритету прав і свобод 

людини, вимагає збалансованості у визначенні форм та методів їх 

адміністративної діяльності.  

З одного боку, владний, імперативний характер адміністративної 

діяльності зумовлює її жорстку регламентацію, а з іншого, – необхідно 

обмежити коло тих відносин, які жорстко регламентовані адміністративно-

правовими нормами.  

 Сьогодення вимагає від поліції використання якісно нових форм діяльності, 

заснованих на поєднанні більш ефективних методів та принципів організації і 

управління силами та засобами поліції. В основу трансформації форм та методів 

діяльності поліції повинно бути покладено безумовний пріоритет прав і свобод 

людини. 

У правоохоронній діяльності поліції використовуються різноманітні 



 28 

організаційні, технічні, виховні та інші засоби, особливе місце серед яких 

займають правові. З метою забезпечення належної поведінки працівниками 

поліції ці заходи використовуються у комплексі. В той же час універсальними 

методами впливу на поведінку  громадян є методи адміністративного примусу і 

переконання. 

Серед адміністративно-правових засобів боротьби з правопорушеннями 

найважливішими є заходи адміністративного примусу, використання яких 

забезпечує безпосереднє попередження, виявлення і припинення порушень 

правових норм, притягнення винних до юридичної відповідальності, усунення 

шкідливих наслідків правопорушень, тобто всі основні завдання правоохорони.  

Взаємодія з населенням на засадах партнерства – один з основних 

принципів діяльності поліції. 

Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на вирішення їхніх потреб. 

 

 

1. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦІЇ. 

НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ  ІЗ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І 

УСТАНОВАМИ  НА ТЕРИТОРІЇ  ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Діяльність патрульної поліції здійснюється в реальному соціальному 

просторі у безпосередньому контакті з громадянами. Щодня патрульний поліції 

за різких обставин спілкується з громадянами, вирішує складні професійні 

завдання, розв’язує непрості ситуації та конфлікти й не має права помилятися. 

Авторитет поліції та довіра до неї багато в чому залежить від поведінки 

патрульних та їх поводження з людьми.   

Основні елементи стратегії партнерства поліції та суспільства 

 

І. Взаємодія з 

громадою 

ІІ. Діяльність, 

спрямована на 

розв'язання проблем 

ІІІ. Організаційні 

зміни 

ЗМІ та об’єднання 

громадян; 

місцевий бізнес; 

соціальні служби, 

органи виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування. 

ідентифікація проблем та 

прогнозування їх 

можливих наслідків;  

аналіз проблем та причин 

їх виникнення; 

реагування та пошук 

можливих рішень; 

оцінювання ефективності 

проведеної роботи. 

зміни в управлінні 

системою та в 

організаційній 

структурі; 

робота з персоналом; 

використання 

інформаційних 

технологій. 

 

Завдання патрульній поліції з побудови партнерських відносин із 

суспільством: 

• втілення в повсякденній роботі принципу «людина – понад усе»;  
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• підвищення професійного і культурного рівня, формування поваги до 

поліції через належний рівень спілкування з громадянами, чесність, 

професійні навички, охайний зовнішній вигляд;  

• налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування;  

• залучення громадян та громадських об’єднань до профілактики 

правопорушень;  

• інформування громадськість і ЗМІ про роботу патрульної поліції; 

• забезпечення своєю діяльністю підтримки широких верств населення.  

 

Роль поліції і суспільства з позицій партнерства 

 

Поліція Суспільство 

Ввічливе та професійне виконання 

обов’язків 

Нетерпимість до насильства та інших 

видів асоціальної поведінки 

Оперативне реагування на звернення Допомога поліції у визначенні 

причин правопорушень у районі 

проживання 

Мінімальне застосування сили Обізнаність у власних правах і 

обов’язках 

 

Неупередженість Конструктивна поведінка з 

розв'язання конфліктів замість 

насильства 

Забезпечення потреб громади для 

підвищення відчуття безпеки у 

громаді  

Залучення неурядових організацій до 

роботи у громаді  

Практика консультування й 

залучення окремих громадян та їх 

груп до пошуку рішень 

Зміцнення довіри до поліції 

 

Повага до прав людини Співпраця з поліцією та повага до її роботи  

 

 

Важливими для побудови відносин довіри та обміну думками є 

повсякденні доброзичливі контакти патрульних із людьми в громадських 

місцях, на вулицях тощо. Повага до поліції залежить від поваги й 

взаєморозуміння між конкретним патрульним і пересічним громадянином.  

 

Встановлення партнерства поліції з населенням призведе до: 

• зниження рівня злочинності;  

• подолання страху в громаді, появи усталеного відчуття безпеки і порядку;  

• зміцнення довіри та поваги до поліції в громаді;  

• добровільної й безкорисливої підтримки населення;  

• виконання частиною мешканців функції помічників поліції задля 

забезпечення громадського спокою у власному районі;  
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• ефективнішої профілактики злочинів; приділення правоохоронцями часу 

іншим видам службової діяльності;  

• підвищення інтересу населення до потреб працівників поліції, піклування 

про їхню безпеку та гідні умови праці;  

• ефективного використання й поширення необхідної інформації 

правоохоронцями про злочини та кримінальні ризики серед 

громадськості.  
 

 Ефективність діяльності патрульної поліції, рівень професійної 

компетентності патрульних  впливають на громадську думку про роботу поліції 

загалом. У Законі України «Про національну поліцію» (ст. 11) зазначено, що 

рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності 

діяльності органів і підрозділів поліції.  

 Довіра населення до поліції – це сприятлива (позитивна) оціночна 

реакція груп населення на діяльність поліції, що виявляється в думках, 

почуттях та цілеспрямованій поведінці.  

 Довіра виникне, якщо патрульна поліція у своїй повсякденній діяльності 

демонструватиме готовність і здатність надавати якісні професійні послуги всім 

місцевим жителям.  

 Правопорядок у суспільстві формується багатьма чинниками, зокрема 

діями органів влади, громади, їх взаємодією, законодавством та соціальними 

змінами. Дії, спрямовані на підтримку (формування) правопорядку, є умовою 

взаємодовіри; дії в обхід правопорядку руйнують довіру. 

 Взаємодія поліції та суспільства змінює практику, а не самі головні цілі 

поліцейської діяльності. Ними залишаються забезпечення публічного 

правопорядку, захист основних прав і свобод людини, запобігання і розкриття 

злочинів, допомога і обслуговування населення з метою зниження рівня страху 

перед злочинністю, запобігання загрози громадських заворушень тощо. Поліції 

відводиться важлива роль у знятті соціального напруження, забезпеченні 

внутрішньої безпеки; вона повинна виступати її гарантом. 

 

 У реалізації партнерських відносин важливо, щоб: 

• поліція своєчасно й оперативно реагувала на всі звернення громадян; 

• поліцейського люди не боялися, а поважали – працювати слід не страхом, 

а по совісті;  

• поліцейський мав авторитет, особливо серед верств населення, схильних 

до правопорушень; 

• поліцейський уособлював собою закон.  

 Зростання кількості вдалих практик співпраці між поліцією та 

населенням призведе до зростання рівня довіри, що сприятиме переходу від 

співробітництва до формування партнерських відносин між поліцією та 

громадянами. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО  ПИТАННЯ 
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На підставі викладеного можна зробити висновок, що незалежно від 

державних, суспільно-політичних та національних особливостей у різних 

країнах створюються різні форми участі населення в охороні громадського 

порядку, які дають позитивний результат у справі боротьби з 

правопорушеннями та злочинністю. І було б дуже корисним в Україні 

аналізувати, узагальнювати та запроваджувати кращий закордонний досвід 

участі громадськості в охороні громадського порядку і боротьбі з 

правопорушеннями, що надало б змоги ефективніше залучати громадян до 

правоохоронної та правозахисної діяльності, розширювати та укріплювати 

взаємодію між органами внутрішніх справ, підрозділами Державної 

прикордонної служби України та населенням, створювати і вводити в дію 

вдосконалений організаційно-правовий механізм залучення громадян до 

охорони громадського порядку і державного кордону, забезпечення 

громадської безпеки, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями 

 

 

 

 

2. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ  ЩОДО 

ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

           Аналіз та узагальнення досвіду участі громадян зарубіжних країн в 

правоохоронній та правозахисній діяльності дає можливість врахувати і 

запровадити все позитивне в діяльність громадських формувань в Україні з 

метою подальшого підвищення ефективності діяльності цих формувань у 

справі охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. 

Довгий час існувала думка, що наявність великої кількості міліційних та інших 

правоохоронних органів, які покликані охороняти громадський порядок і вести 

боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями, значна кількість 

співробітників цих правоохоронних органів є надійною гарантією у справі 

забезпечення належного громадського порядку, громадської безпеки та 

боротьбі з правопорушеннями. Але багаторічна практика довела хибність такої 

мотивації, тому що дане положення не принесло очікуваного результату у даній 

сфері суспільного та державного життя. 

  Надія на оперативність міліції та інших правоохоронних органів, що 

забезпечують громадський порядок і борються з правопорушеннями, виявилась 

значно перебільшеною, що призвело до відродження громадських інститутів 

протидії порушникам громадського порядку та злочинцям. 

Не є випадковим, що у більшості країн світу наголос у правоохоронній та 

правозахисній діяльності органів державного управління ставиться перш за все 

на попередженні та профілактиці злочинів та інших правопорушень за 

допомогою громадськості. Практика показала, що значно легше і дешевше як 
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для держави, так і для платників податків витрачати зусилля та кошти на 

попередження злочинів та інших правопорушень, ніж на їх розкриття. 

поліція громадськість правоохоронний правозахисний 

1. Перша в світі модель поліцейської діяльності, заснованої на підтримці 

громадськості та Р. Піл 

Перша у світі модель поліційної діяльності, заснованої на підтримці та участі 

громадськості, була запроваджена у Великобританії у 1829 році Робертом 

Пілом. Тоді вперше з'явилися люди, на думку яких поліційна автономія - це 

утопія, і що навіть найбільш реактивна стратегія (тобто стратегія, яка 

передбачає тільки реагування на інформацію про вже скоєний злочин) 

поліційної діяльності не може існувати у вакуумі. На підставі цієї тези, що 

відображала актуальність та необхідність співпраці поліції та населення і була 

створена так звана „нова поліція‖. 

На думку С.М. Калюжного співпраця поліції та населення може бути 

зведена до двох загальних форм - консультація і безпосередньо співпраця. 

Консультативний механізм полягає в тому, що поліція разом із населенням 

визначає проблеми, що мають місце на території її обслуговування. На Заході 

вважається, що кожен поліційний орган, якому не вдасться запровадити в 

практичну діяльність ефективний та міцний консультативний механізм для 

обговорення з громадськістю поліційної діяльності, не зможе діяти ефективно, 

тому що така діяльність потребує широкої підтримки громадськості. 

Консультативний процес допомагає поліції встановлювати коротко - та 

довгострокові завдання для вирішення проблем боротьби зі злочинністю, 

приділяти увагу тим правопорушенням, які найбільше турбують населення. 

Безпосередньо співпраця між поліцією і громадянами полягає в тому, що між 

ними встановлюються такі взаємовідносини, за яких вони разом вирішують 

проблеми злочинності та інших правопорушень за місцем проживання 

громадян, забезпечуючи тим самим вирішення завдань правоохоронної та 

правозахисної спрямованості. 

У порівнянні з Україною, діяльність поліції зарубіжних країн побудована на 

детальній регламентації взаємостосунків поліції та громадян, що й закріплено в 

діючому законодавстві. На жаль, в Україні, як свідчить практика, досі існує 

цілий ряд неврегульованих законодавством аспектів взаємодії міліції та 

громадськості. 

2. Найбільш поширені форми правоохоронної та правозахисної 

діяльності громадськості зарубіжних країн 

2.1 Досвід Японії 

Потрібно визначити, що в поліції багатьох країн давно функціонують 

спеціальні структурні ланки, співробітники яких займаються тільки роботою 

серед населення. Взаємодія поліції і громадян здійснюється у всіляких 

громадських радах і комітетах, до складу яких входять представники 

профспілкових, релігійних та інших громадських організацій. Безумовно, не всі 

ці громадські формування витримують випробування часом, але поряд із цим, 

зарубіжна практика знає багато життєво стійких форм участі населення в роботі 
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правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

Загальновідомо, що у Японії дуже низький рівень злочинності. І, на 

думку фахівців, в першу чергу це пов'язано з умілим співробітництвом органів 

правопорядку з громадськістю. При всіх поліційних ділянках та префектурах 

функціонують відділення та об'єднання Асоціації попередження злочинності. 

Членами Асоціацій можуть бути всі громадяни, що бажають допомагати 

правоохоронцям у вільний від роботи час. Їх обов'язок - повідомляти в поліцію 

про всі вчинені злочини та патрулювати вулиці ввечері та вночі в складі 

„загонів спостереження‖. До Асоціації входять не тільки пересічні громадяни, а 

й об'єднання осіб за професією, які частіше за інших стають жертвами 

злочинців (водії громадського транспорту, листоноші, банківські службовці, 

працівники торгівельних підприємств та інші). 

Всі члени дуже активно працюють в Асоціації і навіть вносять, до того ж, 

немалі кошти на її розвиток. Асоціація утворила так звані „пункти контакту‖, 

де громадянин практично в будь-який час може отримати дієву допомогу або 

необхідну консультацію. В усіх пунктах, які є в кожному японському місті, 

ведуть спостереження за районом обслуговування. В пункти контакту 

звертаються оперативні працівники поліції та інших правоохоронних органів за 

отриманням інформації про місцевих мешканців у випадку скоєння злочину. 

Значний інтерес становить і сама діяльність японських поліціянтів по 

організації громадян для спільного протистояння злочинності. Коли наприкінці 

80-х років в Японії особливу тривогу стало викликати зростання так званих 

„сліпих місць" у містах - тобто кварталів або районів, що перебували під 

контролем організованих злочинних угрупувань і де населення побоювалось 

надавати інформацію поліції, то працівники поліції надали необхідну допомогу 

у створенні в цих криміногенних місцях громад безпеки. Завдяки цьому між 

громадськістю і поліцією встановилися тісні контакти, засновані на довір'ї і як 

наслідок мало місце різке зниження рівня злочинності. На сьогоднішній день у 

Токіо, наприклад, вчиняється лише одне вбивство на місяць, одне зґвалтування 

за 12 днів і лише 4 пограбування в тиждень. 

Значне місце у залученні громадськості до проблем протидії злочинності 

та іншим правопорушенням відіграють загальнонаціональні кампанії з 

попередження злочинів, які, починаючи з 1977 року, щорічно проводяться в 

Японії. Під час цих кампаній громадянам надається можливість визначитися, чи 

бажають вони брати участь у боротьбі зі злочинністю і в якій формі. 

2.2 Досвід США 

Більше 20 років тому в Сполучених Штатах Америки почали 

створюватися групи добровольців у боротьбі зі злочинністю, які зараз діють на 

території всієї країни. Залучення до групи добровольців з числа населення 

особливо ефективно практикується в поліційному управлінні міста Панама-Сіті 

(штат Флорида). Після відповідних перевірок рівня спеціальних знань та 

проходження спеціальної підготовки громадяни отримують практично ті ж 

права, що й штатні поліціянти. До обов'язків членів добровільних груп входить 

патрулювання вулиць після закінчення роботи або навчання. У місті Колорадо-
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Спрінкс (штат Колорадо) поліція залучає добровільних помічників з числа 

громадян згідно з їх фахом для правових, соціологічних, психологічних 

консультацій, ведення бухгалтерського обліку та статистичної обробки деяких 

матеріалів у поліційних відділах. В останній час американська поліція також 

стала широко взаємодіяти для боротьби зі злочинністю з листоношами, які зі 

своїх маршрутів надсилають по телефону чи пейджеру інформацію в поліцію 

про скоєні злочини та всіх сумнівних суб'єктів. 

Нині однією з найбільш поширених форм участі громадян США у 

заходах проти криміналітету є патрулі так званого „безпечного житлового 

кварталу‖. Члени цих патрулів наглядають за обстановкою на території 

кварталу, перевіряють безпеку житлових помешкань і за необхідності 

повідомляють у найближчу поліційну ділянку про появу підозрілих осіб або 

про скоєний злочин. Як правило, члени таких патрулів озброєні і мають сучасні 

засоби зв'язку. 

Значної уваги заслуговує вивчення практики створення у США, 

Великобританії, Франції, Німеччині тощо різноманітних програм: ―Зупини 

злочинця‖, ―Сусідська взаємодопомога‖ та інших. 

Громадська організація ―Зупини злочинця‖ визнана в цих країнах 

загальнонаціональною. Вона забезпечує: 

допомогу поліції в боротьбі зі злочинністю через профілактику злочинності, 

розкриття злочинів, надання інформації про підготовку або скоєння злочину, 

надання інформації про осіб, які вчинили злочини, але не затримані поліцією, 

сприяння у розшуку злочинців, які приховуються від слідства і суду, 

встановлення невідомих епізодів злочину, його співучасників та інших 

причетних осіб; 

особисту безпеку громадян, і відповідно - покращання умов життя цілого 

району; 

допомогу в подоланні у громадян відчуття апатії, страху перед розплатою з 

боку злочинців, небажання залучення до кримінального судового розгляду; 

індивідуальну та загальну превенцію злочинності, в кожному регіоні 

організація має свій офіс, розташований у приміщенні місцевої поліції. У цьому 

офісі приймаються дзвінки за загальнонаціональним номером, які після 

спеціальної обробки (кожному дзвінку присвоюється код) передаються у 

відповідні підрозділи поліції для відповідного реагування. 

Правоохоронне об'єднання ―Сусідська взаємодопомога‖ - це найвідоміший та 

найефективніший приклад співпраці населення та поліції у боротьбі зі 

злочинністю та підвищенні рівня безпеки громадян у районі їх проживання. 

Наприклад, на сьогодні у Великобританії існує понад 155 тис. осередків 

діяльності організацій сусідської взаємодопомоги та понад 10 млн. людей 

отримують безпосередню користь від її існування. Зазначене громадське 

об'єднання є найбільш поширеним у цій країні. 

Значної уваги заслуговує вивчення практики створення в США 

різноманітних програм надання поліцією матеріальної допомоги населенню. Ці 

програми направлені на отримання точної інформації. Анонімність 

інформатора гарантується кодовим номером, який установлюється 
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комп'ютером за анонімним телефонним дзвінком. При цьому особа, що надає 

інформацію, не контактує з поліцією навіть після отримання нею грошей у 

банку, що, до речі, також здійснюється за кодовим номером. 

Населення постійно інформується про криміногенну ситуацію в країні 

через посередництво газет, журналів, телебачення та інші засоби масової 

інформації. При цьому скоєні злочини не закриті завісою ―Секретність‖, що 

часто трапляється в нашій країні навіть стосовно дрібних злочинів. У рубриках 

майже всіх газет США - інформація про осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, 

та про винагороду за їх затримання. Гроші для таких цілей надходять від 

приватних осіб, релігійних або фінансових структур, установ, підприємств та 

різного роду організацій. Тому зрозуміло, що поліціанти позитивно ставляться 

до таких програм, оскільки вони надають можливість у певній мірі залучати 

населення до боротьби зі злочинністю, і, в той же час, контролювати участь 

населення у такій дуже важливій для суспільства діяльності. 

Заслуговує на особливу увагу досвід США, Англії, Швеції, Японії в 

боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями неповнолітніх, ця 

проблема дуже гостро стоїть і в Україні у зв'язку з різким ростом рівня 

злочинності цієї категорії громадян. У вищевказаних країнах при школах на 

громадських засадах створені комітети зв'язку школи з поліцією, у яких 

працюють батьки, вчителі, старшокласники, що займаються попередженням 

правопорушень серед неповнолітніх. Тісний контакт з поліцією входить до 

обов'язків голови комітету, яким, в більшості випадків, обирається директор 

школи. А в Англії навіть створена об'єднана робоча група асоціації начальників 

поліції і товариства працівників освіти зв'язку між поліцією та школами. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що незалежно від 

державних, суспільно-політичних та національних особливостей у різних 

країнах створюються різні форми участі населення в охороні громадського 

порядку, які дають позитивний результат у справі боротьби з 

правопорушеннями та злочинністю. І було б дуже корисним в Україні 

аналізувати, узагальнювати та запроваджувати кращий закордонний досвід 

участі громадськості в охороні громадського порядку і боротьбі з 

правопорушеннями, що надало б змоги ефективніше залучати громадян до 

правоохоронної та правозахисної діяльності, розширювати та укріплювати 

взаємодію між органами внутрішніх справ, підрозділами Державної 

прикордонної служби України та населенням, створювати і вводити в дію 

вдосконалений організаційно-правовий механізм залучення громадян до 

охорони громадського порядку і державного кордону, забезпечення 

громадської безпеки, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО другого  ПИТАННЯ 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що незалежно від 

державних, суспільно-політичних та національних особливостей у різних 

країнах створюються різні форми участі населення в охороні громадського 
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порядку, які дають позитивний результат у справі боротьби з 

правопорушеннями та злочинністю. І було б дуже корисним в Україні 

аналізувати, узагальнювати та запроваджувати кращий закордонний досвід 

участі громадськості в охороні громадського порядку і боротьбі з 

правопорушеннями, що надало б змоги ефективніше залучати громадян до 

правоохоронної та правозахисної діяльності, розширювати та укріплювати 

взаємодію між органами внутрішніх справ, підрозділами Державної 

прикордонної служби України та населенням, створювати і вводити в дію 

вдосконалений організаційно-правовий механізм залучення громадян до 

охорони громадського порядку і державного кордону, забезпечення 

громадської безпеки, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями 

 

 

3. ПЕРША В СВІТІ МОДЕЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ЗАСНОВАНОЇ НА ПІДТРИМЦІ ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

Перша у світі модель поліційної діяльності, заснованої на підтримці та участі 

громадськості, була запроваджена у Великобританії у 1829 році Робертом 

Пілом. Тоді вперше з’явилися люди, на думку яких поліційна автономія - це 

утопія, і що навіть найбільш реактивна стратегія (тобто стратегія, яка 

передбачає тільки реагування на інформацію про вже скоєний злочин) 

поліційної діяльності не може існувати у вакуумі. На підставі цієї тези, що 

відображала актуальність та необхідність співпраці поліції та населення і була 

створена так звана „нова поліція‖. 

На думку С.М. Калюжного співпраця поліції та населення може бути 

зведена до двох загальних форм - консультація і безпосередньо співпраця. 

Консультативний механізм полягає в тому, що поліція разом із 

населенням визначає проблеми, що мають місце на території її обслуговування. 

На Заході вважається, що кожен поліційний орган, якому не вдасться 

запровадити в практичну діяльність ефективний та міцний консультативний 

механізм для обговорення з громадськістю поліційної діяльності, не зможе 

діяти ефективно, тому що така діяльність потребує широкої підтримки 

громадськості. 
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Консультативний процес допомагає поліції встановлювати коротко - та 

довгострокові завдання для вирішення проблем боротьби зі злочинністю, 

приділяти увагу тим правопорушенням, які найбільше турбують населення. 

Безпосередньо співпраця між поліцією і громадянами полягає в тому, що між 

ними встановлюються такі взаємовідносини, за яких вони разом вирішують 

проблеми злочинності та інших правопорушень за місцем проживання 

громадян, забезпечуючи тим самим вирішення завдань правоохоронної та 

правозахисної спрямованості. 

У порівнянні з Україною, діяльність поліції зарубіжних країн побудована 

на детальній регламентації взаємостосунків поліції та громадян, що й 

закріплено в діючому законодавстві. На жаль, в Україні, як свідчить практика, 

досі існує цілий ряд неврегульованих законодавством аспектів взаємодії міліції 

та громадськості. 

Потрібно визначити, що в поліції багатьох країн давно функціонують 

спеціальні структурні ланки, співробітники яких займаються тільки роботою 

серед населення. Взаємодія поліції і громадян здійснюється у всіляких 

громадських радах і комітетах, до складу яких входять представники 

профспілкових, релігійних та інших громадських організацій. Безумовно, не всі 

ці громадські формування витримують випробування часом, але поряд із цим, 

зарубіжна практика знає багато життєво стійких форм участі населення в роботі 

правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

Загальновідомо, що у Японії дуже низький рівень злочинності. І, на 

думку фахівців, в першу чергу це пов’язано з умілим співробітництвом органів 

правопорядку з громадськістю. При всіх поліційних ділянках та префектурах 

функціонують відділення та об’єднання Асоціації попередження злочинності. 

Членами Асоціацій можуть бути всі громадяни, що бажають допомагати 

правоохоронцям у вільний від роботи час. Їх обов’язок - повідомляти в поліцію 

про всі вчинені злочини та патрулювати вулиці ввечері та вночі в складі 

„загонів спостереження‖. До Асоціації входять не тільки пересічні громадяни, а 
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й об’єднання осіб за професією, які частіше за інших стають жертвами 

злочинців (водії громадського транспорту, листоноші, банківські службовці, 

працівники торгівельних підприємств та інші). 

Всі члени дуже активно працюють в Асоціації і навіть вносять, до того ж, 

немалі кошти на її розвиток. Асоціація утворила так звані „пункти контакту‖, 

де громадянин практично в будь-який час може отримати дієву допомогу або 

необхідну консультацію. В усіх пунктах, які є в кожному японському місті, 

ведуть спостереження за районом обслуговування. В пункти контакту 

звертаються оперативні працівники поліції та інших правоохоронних органів за 

отриманням інформації про місцевих мешканців у випадку скоєння злочину. 

Значне місце у залученні громадськості до проблем протидії злочинності 

та іншим правопорушенням відіграють загальнонаціональні кампанії з 

попередження злочинів, які, починаючи з 1977 року, щорічно проводяться в 

Японії. Під час цих кампаній громадянам надається можливість визначитися, чи 

бажають вони брати участь у боротьбі зі злочинністю і в якій формі. 

 Більше 20 років тому в Сполучених Штатах Америки почали 

створюватися групи добровольців у боротьбі зі злочинністю, які зараз діють на 

території всієї країни. Залучення до групи добровольців з числа населення 

особливо ефективно практикується в поліційному управлінні міста Панама-Сіті 

(штат Флорида). Після відповідних перевірок рівня спеціальних знань та 

проходження спеціальної підготовки громадяни отримують практично ті ж 

права, що й штатні поліціянти. До обов’язків членів добровільних груп входить 

патрулювання вулиць після закінчення роботи або навчання. У місті Колорадо-

Спрінкс (штат Колорадо) поліція залучає добровільних помічників з числа 

громадян згідно з їх фахом для правових, соціологічних, психологічних 

консультацій, ведення бухгалтерського обліку та статистичної обробки деяких 

матеріалів у поліційних відділах. В останній час американська поліція також 

стала широко взаємодіяти для боротьби зі злочинністю з листоношами, які зі 

своїх маршрутів надсилають по телефону чи пейджеру інформацію в поліцію 

про скоєні злочини та всіх сумнівних суб’єктів. 
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Нині однією з найбільш поширених форм участі громадян США у заходах 

проти криміналітету є патрулі так званого „безпечного житлового кварталу‖. 

Члени цих патрулів наглядають за обстановкою на території кварталу, 

перевіряють безпеку житлових помешкань і за необхідності повідомляють у 

найближчу поліційну ділянку про появу підозрілих осіб або про скоєний 

злочин. Як правило, члени таких патрулів озброєні і мають сучасні засоби 

зв’язку. 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що незалежно від 

державних, суспільно-політичних та національних особливостей у різних 

країнах створюються різні форми участі населення в охороні громадського 

порядку, які дають позитивний результат у справі боротьби з 

правопорушеннями та злочинністю. І було б дуже корисним в Україні 

аналізувати, узагальнювати та запроваджувати кращий закордонний досвід 

участі громадськості в охороні громадського порядку і боротьбі з 

правопорушеннями, що надало б змоги ефективніше залучати громадян до 

правоохоронної та правозахисної діяльності, розширювати та укріплювати 

взаємодію між органами внутрішніх справ, підрозділами Державної 

прикордонної служби України та населенням, створювати і вводити в дію 

вдосконалений організаційно-правовий механізм залучення громадян до 

охорони громадського порядку і державного кордону, забезпечення 

громадської безпеки, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Ознайомитися із законом України «Про Національну поліцію», та 

основними відомчими НПА. 

2. Розкрити принципи діяльності поліції. Реалізація принципу 

взаємодії поліції          та суспільства в діяльності патрульних. 

3. Ознайомитися з взаємодією поліції  з  громадськістю  щодо 

правозахисної діяльності в зарубіжних країнах 
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15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.–2002.–№ 10.– Ст. 70 

 

ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

Акти Президента України та Верховної Ради України  
52. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України» 

53. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115 

54. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119 // 

Урядовий кур’єр.– 2005.– № 135.– 23.07.  
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55. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207 

56. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів 

дітей: Указ Президента України від 5 травня 2008 р. //Урядовий кур'єр вiд 

14.05.2008 - № 86. 

57. Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: 

Указ Президента України від 28 березня 2008 р. // Офіційний вісник Президента 

України. – 2008.– № 8.– Ст.. 433 

58. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 

Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 

59. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 

їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

60. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

61. Про заходи щодозапобігання легалізації (відмиванню) доходів, одер

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

62. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

ав і свобод громадян : Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 

63. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з органі

зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 

84 

64. Про заходи щодорозвитку системи протидії (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

65. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

66. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

67. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

68. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

69. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 
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70. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

71. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

72. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС 

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

73. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18 

74. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

75. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена 

наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. за № 622. 

76. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

77. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

затримання громадян за підозрою у вчиненні злочину або у зв’язку з учиненням 

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

78. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

79. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 06 

листопада 2015 р. № 1377. 

80. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

81. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МВС 

від 07.09.2009 № 3131/386 „Про затвердження Інструкції щодо порядку 

взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
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попередження насильства в сім’ї‖. (Зареєстровано в Мін’юсті 30.09.2009 за № 

917/16933) 

82. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

83. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

84. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 

85. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  

86. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

курсу ―Адміністративне право‖ та їх поглиблення щодо особливостей форм та 

методів адміністративної діяльності поліції в сучасних умовах, а також 

застосування сили працівниками поліції. 

 
ВСТУП 

 

Конституційно закріплена необхідність забезпечення у діяльності 

уповноважених державних органів і їх посадових осіб пріоритету прав і свобод 

людини, вимагає збалансованості у визначенні форм та методів їх 

адміністративної діяльності.  

З одного боку, владний, імперативний характер адміністративної 

діяльності зумовлює її жорстку регламентацію, а з іншого, – необхідно 

обмежити коло тих відносин, які жорстко регламентовані адміністративно-

правовими нормами.  

 Сьогодення вимагає від поліції використання якісно нових форм діяльності, 

заснованих на поєднанні більш ефективних методів та принципів організації і 

управління силами та засобами поліції. В основу трансформації форм та методів 

діяльності поліції повинно бути покладено безумовний пріоритет прав і свобод 

людини. 

У правоохоронній діяльності поліції використовуються різноманітні 

організаційні, технічні, виховні та інші засоби, особливе місце серед яких 

займають правові. З метою забезпечення належної поведінки працівниками 

поліції ці заходи використовуються у комплексі. В той же час універсальними 
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методами впливу на поведінку  громадян є методи адміністративного примусу і 

переконання. 

Серед адміністративно-правових засобів боротьби з правопорушеннями 

найважливішими є заходи адміністративного примусу, використання яких 

забезпечує безпосереднє попередження, виявлення і припинення порушень 

правових норм, притягнення винних до юридичної відповідальності, усунення 

шкідливих наслідків правопорушень, тобто всі основні завдання правоохорони.  

Постійне ускладнення суспільних відносин потребує удосконалення 

механізмів забезпечення прав і свобод людини, втому числі й шляхом 

підвищення ефективності адміністративно-примусової діяльності поліції. 

 

І. ФОРМИ ТА МЕТОДИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ В 

ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Під формами адміністративної діяльності поліції слід розуміти 

однорідні за своїм характером і правовою природою групи адміністративних 

дій, за допомогою яких поліція забезпечує публічну безпеку та порядок, а 

також веде боротьбу зі злочинністю. 

На сьогоднішній день в організації діяльності поліції потрібні такі форми, 

які б сприяли  

- створенню умов для плідної праці,  

- проявленню ініціативи;  

- більш жорстка регламентація адміністративно-юрисдикційної 

діяльності; 

- повний, об’єктивний та всебічний розгляд заяв і повідомлень громадян; 

- своєчасне та ефективне реагування на повідомлення про вчинення 

правопорушень та інших подій;  

- ефективне застосування профілактичних заходів;  

Вся ця діяльність буде складатись з певної групи адміністративних дій, 

які є зовнішнім вираженням адміністративної діяльності поліції, тобто її 

формами. 

Найбільш розповсюдженою є класифікація форм на 

ПРАВОВІ – пов’язані з утворенням і застосуванням норм права: 

- видання актів органів внутрішніх справ; 

- укладення договорів; 

- здійснення інших юридично значущих дій. 

НЕ ПРАВОВІ – не пов’язані з реалізацією розпорядчих повноважень 

ОВС і не призводять до утворення правових норм або виникнення, зміни і 

припинення правовідносин: 

- організаційно-технічні заходи; 

- громадсько-організаційні заходи. 

Розглянемо зазначені заходи більш детально: 

Адміністративні акти у зовнішній діяльності:  

- юрисдикційні – видаються в кожному конкретному випадку 

притягнення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, до 
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відповідальності (складення протоколів про адміністративні правопорушення, 

винесення постанови про притягнення до відповідальності, складення 

протоколів та актів під час застосування заходів забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення – протокол адміністративного 

затримання, протокол особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та 

документів); 

- позитивного характеру – в дозвільній діяльності (Наприклад видача 

дозволу на придбання мисливської зброї чи посвідчення на право керування 

транспортним засобом.); 

- наглядові – акти адміністративного нагляду; 

 

Адміністративні акти застосовуються і у внутрішньо системній 

діяльності: за їх допомогою вищі органи та посадові особи керують підлеглими 

підрозділами та працівниками поліції, планують роботу, застосовують заходи 

заохочення, накладають адміністративні стягнення. 

Адміністративні акти класифікуються за такими критеріями: 

За сферою застосування: 

- внутрішні – зверненні до підлеглих за службою апаратів та 

працівників (видаються з питань розстановки кадрів, проходження служби 

та по інш. питанням); 

- зовнішні – спрямовані за межі апарату поліції, адресовані 

громадянам, організаціям, підприємствам, установам. (Наприклад видача 

дозволу на придбання мисливської зброї чи посвідчення на право керування 

транспортним засобом. Це адмін. Акти так званого позитивного характеру, 

там де відсутній правовий спір, є також акти юрисдикційного характеру, 

пов’язані з застосуванням примусових заходів). 

За юридичними ознаками: 

- індивідуальні – адресуються одній особі. Наприклад, наказ про 

призначення на посаду; винесення постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

- Нормативні – спрямовані як працівникам поліції (встановлення 

особливого режиму роботи), так і громадянам (встановлення дозвільної 

системи) тощо. 

За формою видання: 

- письмові (постанова про накладення стягнення); 

- усні (накази, вказівки, розпорядження, команди й ін.); 

- конклюдентні (регулюючі жести працівника поліції у визначених 

випадках, сигнали-свистки, застосування зброї для подання сигналу тривоги 

або виклику допомоги і т. ін.) 

За назвою: статути, настанови, інструкції, постанови, дозволи тощо. 

Окрема правова форма адміністративної діяльності Нац. поліції – 

укладення договорів. Застосовуються в основному поліцією охорони. 

Укладають договори з юридичними та фізичними особами на охорону 

об’єктів та квартир громадян, фіз. та юр. осіб.  
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Особливістю цієї правової форми є те, що на відміну від нормативних та 

індивідуальних актів адміністративний договір вступає в силу за взаємної згоди 

підрозділу поліції охорони з іншою стороною.  

Основною відмінністю адміністративно-правових договорів від цивільно-

правових є відсутність у їхній основній меті одержання прибутку та 

загальногромадське призначення. 

Наступною правовою формою адміністративної діяльності є здійснення 

інших юридично значущих дій. Створюють нові юридичні положення, 

змінюють існуючі правові відносини або виступають в якості необхідної умови 

для настання правових наслідків (Прийняття присяги, атестування працівників 

та ін.). 

До не правових відносяться громадсько-організаційні заходи та 

організаційно-технічними заходи поліції. 

Громадсько-організаційні заходи – спрямовані на проведення роботи з 

населенням і полягає в мобілізації населення на забезпечення громадського 

порядку та безпеки шляхом роз’яснення правових актів, проведення звітів 

перед населенням. 

Під організаційно-технічними заходами ОВС слід розуміти 

урегульовані технічними нормами дії щодо створення відповідних умов для 

роботи апарату управління. Це одержання і обробка інформації, облік 

діловодства тощо. 

Актуальним сьогодні є розширення участі громадян і їх об’єднань у 

охороні громадського порядку, протидії злочинності. З одного боку громадські 

утворення допомагають ОВС у боротьбі із злочинністю, з іншого — сприяють 

більшій прозорості діяльності правоохоронних органів, здійснюють 

громадський контроль.  

Виходячи з історичного досвіду діяльності добровільних народних 

дружин у часи Радянського Союзу, в Україні поширюється практика діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку.  

Так, громадяни України відповідно до Конституції України мають право 

створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і 

державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, 

правоохоронним органам 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. 

Правові та організаційні основи їх діяльності визначені Законом 

України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону": 
Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" надає можливість створювати на засадах громадської 

самодіяльності зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони 
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(групи) сприяння поліції, асоціації громадських формувань тощо (стаття 1 

Закону).  

Основними завданнями громадських формувань у сфері охорони громадського 

порядку є:  

 надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним 

проступкам і злочинам;  

 інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або 

ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;  

 сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, 

розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями 

неповнолітніх. 

Громадські формування створюються і діють у взаємодії з правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Завдання перших — повсякденна організація, спрямування і контроль; других 

— координація діяльності громадських формувань (стаття 3 Закону). 

Громадські формування з охорони громадського порядку не є лише 

прерогативою місцевих органів влади. Територіальні підрозділи ОВС можуть 

брати безпосередню участь в утворенні та сприянні діяльності таких 

формувань. Громадські формування діють загалом на тих принципах, що 

визначені для поліції: гуманізму, законності, гласності, добровільності, 

додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань. 

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою 

одержання прибутку.  

Установчі документи (рішення про утворення, статут та деякі інші документи) 

мають бути погоджені з ОВС і подаються для реєстрації до відповідного 

виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на 

території якої буде знаходитися керівний орган такого формування (стаття 6 

Закону).  

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку можуть бути 

громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь 

у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і 

станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання 

(стаття 12 Закону).  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку отримують 

спеціальне посвідчення і нарукавну пов'язку.  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку можуть 

проходити спеціальну підготовку в ОВС, мають переважне право на вступ до 

навчальних закладів системи МВС, прийняття на службу в ОВС (статті 12, 18 

Закону).  
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Складна і відповідальна служба з охорони громадського порядку може 

призвести до втрати життя і здоров’я задіяних осіб. Тому стаття 17 Закону 

передбачає спеціальні правові гарантії для членів громадських формувань: 

виплата допомоги при загибелі, каліцтві чи інвалідності при виконанні 

покладених завдань або внаслідок цього, збереження посади і середньої 

зарплати за основним місцем роботи на час тимчасової непрацездатності.  

1. Члени громадського формування з охорони громадського порядку у 

спеціально передбачених випадках (визначених Законом України "Про 

Національну поліцію") можуть використовувати спецзасоби індивідуального 

захисту та самооборони, отримувати їх для виконання своїх завдань від 

базового ОВС, отримувати дозвіл на придбання.  

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають 

право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських 

формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби 

зв’язку (стаття 19 Закону). Приміщення має бути надане в місячний строк після 

реєстрації громадського формування.  

 

 

Форми та методи участі громадських формувань в охороні 

правопорядку та громадської безпеки 

 

Основними формами взаємодії поліції і громадських формувань з 

охорони громадського порядку можуть бути: 

1. Спільна розробка і реалізація заходів щодо охорони громадського 

порядку і громадської безпеки. 

2. Узгодження самостійних дій щодо охорони громадського порядку. 

3. Обмін інформацією, що являє спільний інтерес та стосується стану 

протидії злочинності. 

4. Проведення громадськими формуваннями заходів за ініціативою 

підрозділів поліції. 

5. Допомога з боку поліції громадським формуванням у проведенні 

заходів щодо охорони громадського порядку та ін.  

1. З-поміж різних форм взаємодії органів внутрішніх справ з 

інститутами громадянського суспільства найбільш ефективними у 

боротьбі із злочинністю є саме профільні громадські утворення з охорони 

громадського порядку, адже їх члени мають повноваження на 

застосування спецзасобів, правообмежень у спеціальних випадках, загалом 

більш підготовлені до виконання правоохоронних завдань.  

Конкретні форми та методи діяльності громадських формувань в охороні 

правопорядку та громадської безпеки визначені у статті 11 Закону України 

"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону": 

 1) спільне з працівниками органів внутрішніх справ патрулювання і 

виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, 

морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, 
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розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також 

у місцях можливого вчинення правопорушень  

2) участь в забезпеченні охорони громадського порядку під час 

проведення масових заходів;  

 3) участь у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з 

окремими видами правопорушень.  

2. Виходячи з досвіду функціонування взірцевих громадських 

формувань з охорони громадського порядку, діяльність громадських 

формувань організована і здійснюється залежно від пори року. У будні дні 

зимової пори члени формування задіяні до патрулювання з 17.00 до 24.00, 

літньої – з 18.00 до 01.00, у вихідні та святкові дні – з 19.00 до 02.00.  

Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" передбачає спеціальні права членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку під час виконання своїх обов'язків 

з охорони громадського порядку після обов'язкового пред'явлення посвідчення 

члена громадського формування. Стаття 13 Закону дає їх детальний перелік: 

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів;  

 2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів 

перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;  

 3) спільно з працівниками органів внутрішніх справ затримувати і 

доставляти до органу внутрішніх справ, штабу громадського формування з 

охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, 

які виявили злісну непокору законним вимогам і не виконують вимог щодо 

припинення адміністративного правопорушення;  

 4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;  

 5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і 

приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для 

переслідування правопорушника, який переховується, або припинення 

адміністративних правопорушень чи злочинів;  

6) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що 

належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх 

згодою) для доставляння до лікувальних закладів осіб, що перебувають у 

безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або 

правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;  

 8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення 

реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення 

цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право 

користування та керування транспортними засобами, а також не допускати 

осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого 

керування транспортними засобами;  

 9) під час виконання обов'язків члена громадського формування 

використовувати за власним бажанням свій або інший приватний 
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автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він 

перебуває;  

 10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного 

законодавства;  

 11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії. 

Щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів 

індивідуального захисту та самооборони слід відзначити, що згідно статті 14 

Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" ці засоби можна застосовувати: 

 1) для самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу їх життю або здоров'ю;  

 2) для припинення групових порушень громадського порядку та 

державного кордону;  

 3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських 

організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх 

особисту власність;  

 4) для затримання і доставляння до органу внутрішніх справ, 

громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення чи злочини, продовжують заподіювати шкоду оточуючим 

громадянам або чинять опір;  

 5) для припинення в разі потреби опору працівникам поліції, іншим 

особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони 

громадського порядку та боротьби із злочинністю. 

Обмеження застосовувати спецзасоби до певної категорії осіб 

відповідають аналогічним нормам для працівників поліції. 

Виходячи з наведеного можливо передбачити збільшення форм та участі 

громадян в охороні громадського порядку. Розширення форм і методів участі 

громадськості у правоохоронній та правозахисній діяльності, поглиблення 

партнерських відносин з працівниками органів внутрішніх справ, передусім 

поліцією громадської безпеки, буде лише на користь як суспільству, так і 

державі. Таким чином не лише покращуються реальні показники роботи 

поліції, але і зростає довіра громадян до правоохоронних органів. 

Взагалі-то, у діючому законодавстві України на теперішній час – це 

питання, на нашу думку, розглянуто поверхово. Так, крім загальних актів: 

Конституції України, інших законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і 

державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними 

правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань і ЗУ «Про 
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участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 

червня 2000 року № 1835-III, який застосовується охоронними підприємствами 

та правоохоронними органами з метою досягнення спільних результатів, 

насамперед, в охороні громадського порядку. 

На практиці в Дніпропетровській області, зокрема у місті 

Дніпропетровську, заходи залучення недержавних охоронних структур до 

участі в охороні громадського порядку здійснюються наступним чином: 

1) охоронна структура, що виявила бажання прийняти участь в охороні 

громадського порядку, та має відповідну матеріальну та технічну базу, створює 

громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

статути чи положення яких покладають на їх членів обов`язки з охорони 

громадського порядку та співпрацю з ОВС в боротьбі зі злочинністю, з 

обов’язковим внесенням до Єдиної дислокації територіального ОВС за місцем 

юридичної реєстрації; 

2) громадські об’єднання своїми рішеннями включає персонал охоронної 

структури до особового складу формування, у зв’язку з чим персонал охоронної 

структури вивчає статутні документи, закон України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону», надають особисті заяви, 

згідно яких заповнюються обліково-реєстраційні картки та заводяться особисті 

справи. Персонал охорони здає залік, отримує довідку на право участі в охороні 

громадського порядку та посвідчення встановленого зразка; 

3) для більш організованої взаємодії недержавними охоронними 

структурами з територіальними ОВС або з міським управлінням укладаються 

договори на взаємодію, якими передбачено: 

- номери прямих телефонів для безпосереднього зв`язку приватною 

охоронною структурою з черговою частиною ОВС; 

- забезпечення негайного взаємного орієнтування про скоєння злочинів, 

обміну інформацією про оперативний стан в районі; 

- надання приватною охоронною структурою до чергових частин ОВС 

дислокацій постів та нарядів охорони; 
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- проведення занять з працівниками приватних охоронних структур на 

базі територіальних ОВС [74]. 

Працівники вищевказаних приватних охоронних структур приймають 

участь в охороні громадського порядку спільно з співробітниками Національної 

поліції. 

Крім цього, згідно статті 14 ЗУ «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону» [42], члени громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час 

спільного (з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками) 

виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку і 

державного кордону мають право застосовувати заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених 

законом [40]. Порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони 

громадського порядку і державного кордону цих спеціальних засобів та їх 

зберігання визначається Міністерством внутрішніх справ України і спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто поняття форм 

адміністративної діяльності Національної поліції, визначено їх класифікацію. 

Встановлено, що найбільш поширеною класифікацією форм надміністративної 

діяльності Національної поліції є поділ їх на правові та не правові. Також слід 

виділити такі критерії класифікації форм адміністративної діяльності 

Національної поліції: за сферою застосування; за юридичними ознаками; за 

формою видання; за назвою. 
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II. ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ.  СПОСОБИ ТА ЗАХОДИ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ДІЛЬНИЦЯХ У ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 

 

Взаємодія громадських організацій з Національною поліцією України 

являє собою передбачену законами та підзаконними актами, узгоджену за 

своїми цілями, завданнями діяльність усіх суб’єктів щодо запобігання 

правопорушенням, яка спрямова- на на недопущення виникнення причин та 

умов правопорушень, їх профілактику, налагодження зв’язків з населенням і 

громадськістю, розробку спільних заходів щодо профілактики право- порушень 

у країні з найменшими витратами сил, засобів і часу .  

Отже, взаємодії громадських організацій з поліцією прита- манні такі 

ознаки: 1) є діяльністю суб’єктів; 2) така діяльність характеризується колегі- 

альністю, законодавчою регламентацією. Саме визначені взаємозв’язки повинні 

бути закрі- плені в нормативно-правових актах. При цьому форми взаємодії 

хоча й можуть бути різними, але повинні відповідати низці загальних вимог: а) 

усі взаємодіючі сторони повинні мати єди- ну мету; б) кожен орган мають діяти 

в межах своєї компетенції, керуватися своїми відомчими нор- мативними 

актами, а співробітники – функціо- нальними обов’язками; в) взаємодія 

повинна супроводжуватися вза- ємним інформуванням один одного; г) усі 

підрозділи мають взаємодіяти в межах закону; 3) наявні кілька (не менше ніж 

два) суб’єктів взаємодії; 4) заходи взаємодії узгоджені за метою, міс- цем, 

часом і методами; 5) спрямованість функціонування взаємодію- чих суб’єктів; 

6) обґрунтованість і обумовленість за- вдань, які вирішуються суб’єктами 

взаємодії. Суттєвими ознаками зазначеної взаємодії є наявність зв’язків, обміну 

інформацією, видами діяльності, основаних на принципах добровіль- ності, 

солідарності, взаємодопомоги, гуманіз- му, співробітництва. У Законі України 

«Про Національну поліцію» зазначено, що поліція забезпечує постійне 

інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також громадськості про свою діяльність у сфері охорони й захисту прав і 

свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та 

порядку; проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод 

людини, обов’яз- ково проходять громадське обговорення в по- рядку, 

визначеному Міністром внутрішніх справ України (ст. 9); діяльність поліції 

здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними 

громадами й громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спря- мована 

на задоволення їхніх потреб; з метою визначення причин і/або умов учинення 

пра- вопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції 

здійснюється з ура- хуванням специфіки регіону та проблем тери- торіальних 
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громад; рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінювання 

ефективності діяльності органів і підрозділів поліції (ст. 11) тощо . Отже, 

взаємодія поліції з громадськими організаціями передбачається лише на 

добровіль- них і рівноправних засадах на відповідній тери- торії, у визначений 

час для досягнення мети, у якій зацікавлені як органи внутрішніх справ, так і 

громадськість. Відносини, що виникають у сфері боротьби з організованою 

злочинністю між дер- жавними органами, фізичними та юридичними особами, 

будуються на принципах законності, справедливості й максимального 

забезпечення прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Оперативним підрозділам поліції законом надане право встановлювати 

конфіденційне співробітництво з громадськими організаціями на засадах 

добровільності й використовувати їх добровільну допомогу (п. 13 ст. 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність») . На нашу думку, треба 

виокремити ознаки взаємодії громадських організацій з поліцією, а саме: а) 

взаємодія передбачена Законами України та нормативно-правовими актами; б) 

має визначені цілі й завдання; в) метою є запобігання правопорушенням серед 

населення; г) інформування населення про результати роботи поліції в боротьбі 

зі злочинністю й адмі- ністративними проступками; д) профілактична 

спрямованість; е) зв’язки з громадськістю й населенням; ж) договірна та 

добровільна основа діяльності; з) забезпечення й підтримання громадського 

порядку в державі; и) формування позитивного іміджу поліції тощо. Варто 

констатувати, що, згідно з даними Ге- неральної прокуратури України, саме 

взаємо- дія громадських організацій є досить ефектив- ною діяльністю щодо 

виявлення та профілактики адміністративних проступків і злочинів. Так, у 2010 

р. при зазначеній взаємодії було виявле- но 846 правопорушень і 19 злочинів, у 

2013 р. – 921 правопорушення і 20 злочинів, у 2014 р. – 992 правопорушення і 

24 злочини, у 2015 р. – 1 029 правопорушень і 28 злочинів . Прагнення 

населення більш активно й безпо- середньо брати участь у сприянні роботи 

місце- вим державним адміністраціям, місцевим радам, їхнім виконавчим 

комітетам з обслуговування населення, правоохоронним органам активно 

виявляється через створення громадських орга- нізацій, які створюються 

передусім за спільністю інтересів (наприклад, з метою охорони під’їздів 

житлових будинків, дачних територій, присадиб- них ділянок, садівницьких 

товариств, охорони громадського порядку в невеликих населених пунктах). 

Ради громадських пунктів охорони порядку, відповідно до Положення про 

громадські пункти охорони порядку в Українській Радянській Соці- алістичній 

республіці, аналізують стан громадського порядку в мікрорайоні; розробляють 

заходи щодо його підтримання, які здійснюються організаціями, що 

функціонують на цій території, розглядають на своїх засіданнях дії 

правопоруш- ників, проводять правову пропаганду, вносять пропозиції до 

державних органів, сприяють поліції в залученні жителів мікрорайону до 

охорони громадського порядку. Згідно з новими соціальними пріоритетами, 
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набуває актуальності співпраця поліції з громадськими формуваннями, 

спрямована на підтримку й допомогу поліції у сфері забезпечення право- 

порядку. На сьогодні ця робота здійснюється на підставі Закону України «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кор- дону», який 

визначає створення громадянами України на засадах громадської 

самодіяльності: 1) зведених загонів громадських формувань; 2) спеціалізованих 

загонів (груп) сприяння по- ліції та Державній прикордонній службі України; 3) 

асоціацій громадських формувань для участі в охороні громадського порядку й 

державного кордону, сприяння органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, правоохоронним органам у запобіганні й припиненні 

адміністра- тивних правопорушень і злочинів, захисті життя і здоров’я 

громадян, інтересів суспільства й дер- Науковий вісник Херсонського 

державного університету 63 жави від протиправних посягань.  

Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» ви- значає правові, організаційні та фінансові засади 

щодо участі населення в забезпеченні громад- ського порядку й державного 

кордону, порядок створення та організацію діяльності громадських формувань. 

Цей Закон установлює, що громад- ські формування з охорони громадського 

порядку й державного кордону діють у взаємодії з органами виконавчої влади, 

додержуючись принципів гуманізму, законності, гласності, добровільності, 

додержання прав і свобод людини та громадяни- на, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, рів- ноправності членів цих формувань. До основних завдань 

громадських формувань з охорони громадського порядку ст. 9 Закону України 

«Про участь громадян в охороні громад- ського порядку і державного кордону» 

зараховує такі: 1) надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку й громад- ської безпеки, запобігання адміністративним 

про- ступкам і злочинам; 2) інформування органів внутрішніх справ про 

вчинені злочини або ті, що готуються, місця кон- центрації злочинних 

угруповань; 3) сприяння поліції у виявленні та розкритті злочинів, розшуку 

осіб, які їх учинили, захисті ін- тересів держави, підприємств, установ, організа- 

цій, громадян від злочинних посягань; участь у за- безпеченні безпеки 

дорожнього руху й боротьбі з дитячою бездоглядністю й правопорушеннями 

неповнолітніх. Зазначимо, що, згідно зі статистичними дани- ми Управління 

безпеки дорожнього руху, громад- ські організації беруть активну участь у 

забезпе- ченні безпеки дорожнього руху в Україні. Так, у 2012 р. ДАІ в 

Київській області Вишго- родського району залучило до спільної діяльності 286 

учасників громадських організацій, а у 2015 р. їхня кількість зросла до 340, що 

свідчить про ак- тивність і їх зацікавленість взаємодією . Крім того, громадські 

організації активно взаємодіють із поліцією щодо запобігання та вияв- лення 

дитячої безпритульності й бездоглядності. Так, саме у 2013 р. громадськими 

організаціями виявлено 1 350 безпритульних дітей, які були оформлені до 
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дитячих будинків за участю поліції, а у 2014 р. було виявлено 1 520 дітей, у 

2013 р. їх кількість становила 1 574 осіб, що свідчить про позитивну діяльність 

громадських організацій та поліції й позитивні наслідки взаємодії громад- 

ських організацій і поліції. Зі змісту ст. 11 Закону випливає, що члени 

громадських формувань можуть залучатися до патрулювання, виставлення 

постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і 

річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування 

підприємств, установ і організацій, навчальних закладах. Виконання 

вищезгаданих завдань, застосування форм і методів у діяльності громадського 

формування можливе лише під контролем і спільно з працівниками відповідних 

структурних підрозділів органів внутрішніх справ і правоохоронними 

органами. Чинне законодавство визначає, що громад- ські організації з охорони 

громадського порядку й державного кордону створюються й діють у взаємодії з 

правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Варто 

також відзначити, що Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» до правоохоронних органів зараховує органи 

прокуратури, внутріш- ніх справ, служби безпеки, Військової служби 

правопорядку в Збройних Силах України, митні органи, органи охорони 

державного кордону, органи державної фіскальної служби, органи й установи 

виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового 

контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші ор- гани, які 

здійснюють правозастосовні або право- охоронні функції. Застосування в 

Законі України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» терміна «правоохоронні ор- гани» передбачає, що всі 

органи, які зараховані до правоохоронних, повинні брати участь у ство- ренні 

громадських формувань з охорони громад- ського порядку й державного 

кордону, взаємоді- яти з останніми, надавати їм усіляку допомогу та підтримку. 

Водночас у Законі йдеться тільки про порядок організації взаємодії поліції й 

державної прикордонної служби з громадськими організаціями. Отже, сфера 

співпраці громадських орга- нізацій з іншими правоохоронними органами не 

розглянута, тому потребує детального роз’яснення та врегулювання в чинному 

законодавстві. Зазначимо, що не узгоджено й питання контролю, його межі за 

діяльністю громадських формувань. Якщо проаналізувати статті Закону Укра 

їни «Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного 

кордону» щодо переліку органів, які виконують функцію контролю, то ви- 

никають суттєві суперечності. По-перше, ст. 3 чинного Закону встановлює, що 

повсякденна (оперативна) діяльність громадських формувань контролюється 

відповідними, підрозділами Державної прикордонної служби. Водночас ст. 16 

Закону, крім зазначених органів, до них зараховує місцеві державні адмі- 

ністрації та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. Розділ 

VII ст. 20 Закону встановлює, що контроль за діяльністю громадських 
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формувань з охорони громадського поряд- ку здійснюється органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в порядку, 

установленому законом. Органи, які проводять реєстрацію зазначених 

громадських формувань, здійснюють контроль за дотриманням ними ви- мог 

статуту (за цією статтею на органи поліції й Державну прикордонну службу 

зазначена функція не покладається). Отже, коло суб’єктів, їхня компетенція 

щодо здійснення контрольних повноважень вимагає чіткого визначення в 

нормах чинного Закону. До- цільним уважаємо створити з працівників відпо- 

відного територіального підрозділу Національної поліції на чолі з одним із 

членів органу, що прово- дить реєстрацію статуту громадських формувань, 

спеціальну комісію (координаційну раду, штаб), яка безпосередньо б 

спрямовувала, координу- вала й контролювала правоохоронну діяльність таких 

організацій, проводила нагляд за забезпе- ченням охорони громадського 

порядку, а саме: Координаційну раду з питань спільної діяльності Національної 

поліції та громадських організацій 

 При залученні громадян до охорони громад- ського порядку й 

профілактики правопорушень працівники органів внутрішніх справ повинні до- 

тримуватися ст. 12 Закону, якою визначено, що членами громадських 

організацій можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, 

добровільно виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку, здатні за 

своїми діло- вими та моральними якостями і станом здоров’я виконувати взяті 

на себе зобов’язання, пройшли відповідну й спеціальну підготовку в органах 

вну- трішніх справ і одержали в органі місцевого са- моврядування посвідчення 

члена громадського формування й нарукавної пов’язки. Пояснень щодо умов і 

порядку проходження спеціальної та відповідної підготовки Закон не надає. У 

цьому напрямі, на нашу думку, було б доцільним розробити й прийняти на 

рівні Міністерства внутрішніх справ України Концепцію правової та 

спеціальної підготовки громадян, які виявили бажання стати членами 

громадських організацій і взаємодіють з органами внутрішніх справ. У 

концепції має бути визначено таке: завдання підготовки, перелік обов’язкових 

знань і навичок, якими повинні оволодіти громадяни; принципи навчання, на 

яких вона повинна базуватися; терміни, форми й методи навчання; місце 

можливо- го проведення занять; перелік служб і підрозділів, посадових осіб, які 

в обов’язковому порядку повинні проводити заплановані заняття; порядок 

прийняття заліків тощо. З метою масштабнішого забезпечення членів 

громадських організацій спеціальними засобами, на нашу думку, варто 

створити нормативно-правовий акт, який би регламентував спрощений порядок 

придбання, видання та зберігання спе- ціальних засобів для членів громадських 

органі- зацій, але з обов’язковою умовою проходження медичної комісії для 

з’ясування стану здоров’я щодо придатності. Згідно з п. 3 ч. 7 ст. 14 Закону, 

членам гро- мадських формувань надається право під час ви- конання своїх 
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обов’язків спільно з працівниками органів внутрішніх справ застосовувати 

власні або надані цими організаціям спеціальні засоби для відбиття нападу на 

громадян і їхню особисту власність. Саме тому п. 7 ч. 3 ст. 14 Закону України 

«Про участь громадян у охороні громадського порядку й державного кордону» 

рекомендовано викласти в такому вигляді: «для відбиття нападу на будівлі, 

приміщення, споруди і транспортні засоби, неза- лежно від їх належності або їх 

звільнення в разі захоплення». Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 13 Закону, члени гро- 

мадських організацій під час виконання своїх обов’язків мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення, але за які саме проступки – не 

визначено. Відповідно до ст. 254 Кодексу України про ад- міністративні 

правопорушення, складання прото- колу про адміністративні правопорушення 

здійс- нюється уповноваженою на це посадовою особою або представником 

громадської організації чи органом громадського самоуправління. Зауважи- мо, 

що до представників громадських організацій або органів громадської 

самодіяльності належать члени громадських формувань щодо охорони 

громадського порядку й державного кордону. Варто підкреслити, що нині 

дефіцит коштів у місцевих бюджетах спричинив різке скорочення кількості 

громадських організацій правоохоронної спрямованості, зниження їх 

активності в боротьбі з правопорушеннями. У зв’язку з цим, на нашу думку, 

варто терміново вдосконалити таке: – по-перше, нормативно-правове 

забезпечення в частині взаємодії громадських організа- цій з органами 

внутрішніх справ через видання відповідного Закону України «Про громадські 

організації», де будуть чітко окреслені завдання громадських організацій, у 

тому числі й щодо їх взаємодії з Національною поліцією; – по-друге, 

матеріальне забезпечення взаємодії громадських організацій з органами 

внутрішніх справ, адже не потрібно забувати про досить ви- соку ефективність 

діяльності вказаних структур; – по-третє, відповідальність громадських ор- 

ганізацій за незаконну взаємодію громадських організацій з органами 

внутрішніх справ. Висновки. Отже, взаємодія Національної по- ліції України з 

громадськими організаціями виявляється в процесі взаємовпливу й 

використання можливостей один одного для досягнення влас- них цілей. При 

цьому визначено, що ознаками зазначеної взаємодії є таке: по-перше, взаємодія 

між предметами (явищами) виникає там і тоді, де й коли їх взаємозв’язок 

об’єднано спільною метою; по-друге, взаємодія виявляється не тільки в 

безперервному впливі один на одного, а також і у використанні взаємодіючими 

сторонами можливостей один одного для досягнення власних цілей. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто поняття форм 

адміністративної діяльності Національної поліції, визначено їх класифікацію. 

Встановлено, що найбільш поширеною класифікацією форм надміністративної 
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діяльності Національної поліції є поділ їх на правові та не правові. Також слід 

виділити такі критерії класифікації форм адміністративної діяльності 

Національної поліції: за сферою застосування; за юридичними ознаками; за 

формою видання; за назвою. 

 

 

IІІ. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ПОЛІЦІЇ 

 

Залежно від змісту, характеру, особливостей застосування, юридичних 

наслідків розрізняють такі способи забезпечення законності:  

а) контроль;  

б) нагляд;  

в) звернення до державних органів із заявами, пропозиціями, скаргами 

з питань забезпечення законності. 

Практика свідчить про те, що застосування перелічених способів є 

надійною гарантією забезпечення законності в управлінській системі держави. 

Розглянемо вказані заходи забезпечення законності стосовно діяльності 

поліції. 

Основним способом забезпечення законності є контроль. Він полягає у 

перевірці виконання рішень вищих органів та інспектуванні щодо загального 

стану справ у підконтрольному підрозділі поліції. 

Розрізняють такі види контролю: 

- Державний  

- Громадський 

- Відомчий 

- Судовий. 

Державний контроль. Відповідно до Конституції України право вищого 

контролю за законністю в діяльності поліції належить Верховній Раді України. 

Президент України здійснює оперативне керівництво органами виконавчої 

влади, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами. Він видає 

укази та розпорядження, які стосуються питань боротьби зі злочинністю та 

зміцнення законності. 

Відповідні функції контролю покладені також на КМУ, який перевіряє 

виконання своїх постанов щодо охорони громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю. 

Функції з координації діяльності правоохоронних органів здійснюються 

також головами відповідних рад народних депутатів та їх виконкомів, які 

вирішують це питання у межах своєї компетенції та повноважень. 

Відомчий контроль. Важливим способом забезпечення законності є також 

відомчий контроль в діяльності поліції, який являє собою елемент керівництва, 

складову частину організаторської роботи діяльності поліції, кожного відділу 

та підрозділу поліції. Контроль може бути у вигляді комплексного 
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інспектування окремих завдань або напрямів в діяльності поліції, а також 

контроль посадових осіб різного рівня. 

Громадський контроль.  

Розділ VIII ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ 
Стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність 

1. З метою інформування громадськості про діяльність поліції керівник 

поліції та керівники територіальних органів поліції раз на рік готують та 

опубліковують на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність 

поліції. 

2. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних органів поліції 

повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в країні чи регіоні відповідно, 

інформацію про заходи, які вживалися поліцією, та результати цих заходів, а 

також інформацію про виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією та 

територіальними органами поліції відповідними поліцейськими комісіями. 

3. Керівники територіальних органів поліції зобов’язані регулярно 

оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо 

виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на 

офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють. 

Стаття 87. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та 

Севастопольська міські ради, обласні, районні та міські ради мають право за 

результатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідно 

Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відповідної області, 

району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику 

відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його із 

займаної посади. 

2. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) 

поліції може бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його 

призначення на посаду. 

3. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) 

поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох 

третин від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

Київської та Севастопольської міських рад, обласних, районних та міських рад. 

4. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу 

(підрозділу) поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з 

посиланням на обставини, що їх обґрунтовують. 

5. Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції 

недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції невідкладно надсилається 

кур’єром або поштовою кореспонденцією з повідомленням про отримання 

керівнику органу поліції, до повноважень якого належить право призначення та 

звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого 

відповідний орган прийняв резолюцію недовіри. 

6. Керівник органу поліції, до повноважень якого належить право 

призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) 

поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, з моменту надходження до 
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очолюваного ним органу завіреної належним чином копії рішення відповідної 

місцевої ради про прийняття резолюції недовіри зобов’язаний невідкладно 

своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від 

виконання службових обов’язків та призначити службову перевірку для 

вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою 

такого рішення. Про прийняте рішення відповідна місцева рада інформується в 

одноденний строк. 

7. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для 

прийняття місцевою радою резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) 

поліції, проводиться в десятиденний строк. 

8. За результатами проведеної службової перевірки керівник органу поліції, 

до повноважень якого належить право на призначення та звільнення з посади 

керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію 

недовіри, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки 

прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній 

посаді. 

9. Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, 

щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді письмово 

інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри. 

10. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу (підрозділу) 

поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді 

відповідний керівник органу поліції повинен письмово поінформувати 

відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії 

матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, надаються на підставах та в порядку, визначених 

законом. 

11. Місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри, протягом одного 

місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу 

(підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, та копій 

матеріалів проведеної перевірки має право повторно розглянути питання про 

прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції. 

12. У разі якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття 

резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції проголосувало не 

менше трьох четвертей від складу відповідної місцевої ради, таке рішення 

вважається остаточним і підлягає обов’язковому виконанню у триденний строк 

з дня прийняття. 

13. У разі якщо керівник органу поліції, до повноважень якого належить 

право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу 

(підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, протягом 

чотирнадцяти днів з дня отримання відповідного рішення очолюваним органом 

не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до відповідної 

місцевої ради інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із 

матеріалами проведеної перевірки, рішення місцевої ради про прийняття 

резолюції недовіри набуває статус остаточного і підлягає обов’язковому 

виконанню у триденний строк. 
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Стаття 88. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та 

представниками органів місцевого самоврядування 

1. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу 

на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого 

самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження 

ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і 

населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються 

поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення. 

2. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету 

та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про 

стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження 

правопорушень. 

Стаття 89. Спільні проекти з громадськістю 

1. Поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання 

спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та 

покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. 

2. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та 

усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і 

сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та 

ефективності здійснення такої діяльності. 

3. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, пропагує 

правові знання в освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій 

діяльності. 

Стаття 90. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи 

бездіяльність поліцейських 

1. Контроль за діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення 

представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність 

поліцейських та до перевірки інформації про належне виконання покладених на 

них обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів 

України. 

Контроль судових органів. Кримінально-процесуальний та цивільно-

процесуальний кодекси України згідно з вимогами чинного законодавства 

наділяють суди повноваженнями одночасно з винесенням вироку чи рішення в 

кримінальному провадженні за наявності підстав звертатись з окремою 

ухвалою до тих чи інших органів у тому числі й до ОВС. Ці акти виносяться 

також й у випадках порушення адміністративно-правових норм. Суд за 

наявності підстав виносить окрему ухвалу, в якій звертає увагу посадових осіб 

на встановлені по справі факти порушення закону, причини та умови, що 

сприяли скоєнню правопорушення, з вимогою вжити відповідних заходів. Не 

пізніше як у місячний термін за окремою ухвалою повинні бути вжиті необхідні 

заходи і про результати повідомлено суд, який виніс ухвалу. 

Ефективною формою забезпечення законності в діяльності ОВС є розгляд 

судами матеріалів про адміністративні правопорушення, що надсилаються 

органами внутрішніх справ. Результатом такого розгляду є обов’язкові для 

виконання вказівки судів про усунення виявлених порушень законності. 
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Нагляд органів прокуратури. Відповідно до Конституції України 

прокуратура здійснює нагляд за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а 

також нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  

Стаття 2 ЗУ “Про Прокуратуру” - нагляд за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство  

Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 

1. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, 

передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" 

таКримінальним процесуальним кодексом України. 

Письмові вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, надані в межах 

повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають негайному 

виконанню. 

Оскарження незаконних дій працівників поліції. Кожен громадянин має 

гарантоване право оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських 

органів.  

При цьому громадянин може звернутись до вищого підрозділу поліції або 

ж до суду чи прокуратури. 

При порушенні працівниками поліції прав та законних інтересів громадян 

відповідні посадові особи поліції зобов’язані вжити заходів для відновлення 

завданих збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитись. 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її 

юрисдикції здійснює Уповноважений ВР з прав людини, який у своїй 

діяльності керується КУ, ЗУ «Про Уповноваженого ВР з прав людини». 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули способи забезпечення 

законності, до яких віднесено інститут оскарження незаконних дій або ж 

бездіяльності органів та підрозділів Національної поліції або ж окремого 

поліцейського. Оскарження можливе до вищого органу поліції або ж до суду чи 

прокуратури. Іншими способами забезпечення законності в діяльності 

Національної поліції є нагляд прокуратури за за додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а 

також інститут звернення громадян. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Комплексний аналіз завдань і функцій поліції дозволив дійти висновку 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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щодо забезпечення прав і свобод людини як пріоритетного напряму та 

стратегічної мети діяльності Міністерства внутрішніх справ України. 

Встановлено, що нагальною потребою є переорієнтація каральної функції 

поліції на забезпечувальну, в межах якої права і свободи людини виступають 

визначальним фактором гуманізації правоохоронної діяльності відповідно до 

міжнародних стандартів.  

Законність в діяльності поліції має свої особливості, обумовлені місцем 

цих органів в системі державного апарату, а також характером завдань та 

функцій, які на них покладаються. Законність в поліції можна визначити як 

такий режим їх функціонування, в процесі якого забезпечується точне і 

неухильне додержання (виконання) вимог Конституції України, законів та 

інших актів законодавства всіма службами та підрозділами, а також окремими 

працівниками в усіх напрямках, формах та методах діяльності. 

З поняттям законності тісно пов’язане поняття службової дисципліни в 

діяльності поліції, під якою розуміється регламентована нормативними актами, 

наказами, присягою, нормами моралі поведінка особового складу, яка полягає в 

чіткому виконанні службових обов’язків та етичних вимог у службовий та 

позаслужбовий час. 

Незважаючи на тісний взаємозв’язок законності і дисципліни, 

пріоритетним слід визнати поняття законності, оскільки вона характеризує 

зовнішню, позасистемну, тобто правоохоронну та правозастосовчу діяльність 

поліції. Дисципліна ж має внутрішньосистемне, функціональне призначення, 

тобто спрямована на забезпечення законності, вона відіграє важливу роль в 

досягненні високої ефективності в діяльності поліції. 

Забезпечення законності і дисципліни в діяльності поліції здійснюється за 

допомогою різноманітних засобів, прийомів, способів, методів, основними з 

інститут оскарження незаконних дій або ж бездіяльності органів та підрозділів 

Національної поліції або ж окремого поліцейського. Оскарження можливе до 

вищого органу поліції або ж до суду чи прокуратури. Іншими способами 

забезпечення законності в діяльності Національної поліції є нагляд прокуратури 

за за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство, а також інститут звернення громадян. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Проаналізувати Конституцію України та визначити: 

– мету діяльності поліції; 

– вимоги до форм та методів діяльності поліції; 

– права і свободи людини, які не можуть бути порушенні. 

2. Вивчити відомчу пресу та навести приклади порушень працівниками 

поліції: 

– законодавства про звернення громадян; 

– антикорупційного законодавства; 

– транспортної дисципліни;  
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– інших порушень.  
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