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ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ 

Відповідно до Закону України «Про Національну полі-
цію» на законодавчому рівні були закріплені такі принципи 
діяльності поліцейських: принцип верховенства права; 
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принцип дотримання прав і свобод людини; принцип за-
конності, відкритості та прозорості; принцип політичної 
нейтральності; принцип взаємодії із населенням на засадах 
партнерства; принцип безперервності.  

Принцип взаємодії Національної поліції і громадськості є 
основною керівною засадою спільної діяльності поліцейських 
структур та інститутів громадянського суспільства, які здійс-
нюються з метою забезпечення громадського порядку [1]. 

Пріоритетне завдання українського поліцейського поля-
гає в реагуванні на вже скоєні злочини та покарання вин-
них, коли ж мета поліцейських зарубіжних країн разом із 
громадськістю створити безпечне середовище для кожного, 
тобто сприяти попередженню виникненню фактів злочин-
них проявів. 

Взаємодія представляє собою залучення законослухня-
них громадян до співпраці з поліцією для зменшення та по-
передження злочинності, розробці методів вирішення про-
блем громад, яка ґрунтується на довірі та повазі з обох сторін. 

В. І. Курило та У. В. Рамазанова визначили взаємодію 
громадських організацій з органами Національної поліції та-
кою, що являє собою передбачену законами та підзакон-
ними актами, узгоджену за своїми цілями, завданнями дія-
льність усіх суб’єктів щодо попередження правопорушень, 
яка спрямована на недопущення виникнення причин та 
умов правопорушень, їх профілактику, налагодження зв’яз-
ків з населенням і громадськістю, розробку спільних заходів 
з профілактики правопорушень у країні з найменшими ви-
тратами сил, засобів і часу [2, с. 69]. 

Для того, щоб підвищити рівень довіри до поліції необ-
хідно знизити страх громадян щодо злочинності та збіль-
шити почуття безпеки, що досягається при ефективній та 
дієвій взаємодії. 

Тобто, взаємодія відбувається за схемою: поліція взає-
модіє з громадськістю, а ті в свою чергу, спираються на по-
ліцію, щоб допомогти у надзвичайних ситуаціях та прибор-
кати безлад. Поліція та громадськість повинні все більше ус-
відомлювати, що вони партнери, яким необхідно активно 
працювати.  

В. Б. Авер’янов відмічає, що у взаємодії поліції з громад-
ськістю має втілюватись у новому, якісно відмінному від ко-
лишнього, правовому режимі регулювання взаємозв’язків 
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між державою (її органами та посадовими особами) і гро-
мадськими організаціями. Ця якість означає, що громадя-
нин ніби стає «рівноцінним» учасником стосунків з держа-
вою [3, с. 149]  

В нашій державі програма законодавчо закріплений по-
рядок взаємодії поліції з громадськістю бере свій початок з 
прийняття у 2000 році Закону України «Про участь грома-
дян в охороні громадського порядку і державного кордону». 

Відповідно до ст. 1 Закону громадські формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону мо-
жуть бути створені на засадах громадської самодіяльності 
як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані 
загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній 
прикордонній службі України, асоціації громадських фор-
мувань тощо [4]. 

Громадські формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону створюються на добровільних 
засадах у складі не менше ніж 10 осіб та діє на основі поло-
ження (статуту) про нього. Рішення про їх створення прий-
мається на зборах громадян. Основними завданнями гро-
мадських формувань є надання допомоги поліцейським у 
інформуванні та запобіганні злочинам та правопорушен-
ням, забезпеченні порядку, у забезпеченні безпеки дорож-
нього руху. 

Відповідно до пунктів 5 та 6 частини третьої ст. 13 За-
кону України «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону» члени громадських форму-
вань мають право відвідувати театри, стадіони, інші гро-
мадські місця і приміщення за згодою власника чи уповно-
важеного ним органу для переслідування правопорушника, 
який переховується, або припинення адміністративних пра-
вопорушень чи злочинів. А в разі участі спільно з прикор-
донниками у пошуку порушників кордону за згодою грома-
дян або власника підприємства, установи, організації чи 
уповноваженого ним органу та в присутності їхніх предста-
вників члени громадських формувань мають право входити 
у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію 
і в приміщення підприємств, установ, організацій та огля-
дати транспортні засоби підприємств, установ та організа-
цій, житлові та інші приміщення громадян, а також їхні зе-
мельні ділянки [4]. 
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Також, для профілактики злочинів та правопорушень 
громадські формування мають право застосовувати окремі 
заходи – перевіряти у громадян документи, що посвідчують 
їх особу; відвідувати громадські місця та приміщення для 
припинення правопорушень; тимчасово відстороняти во-
діїв від керування транспортними засобами. 

Отже, основна ціль громадського формування – це ба-
жання захищати батьківщину об’єднаннями соціально акти-
вними, патріотично налаштованими громадянами, що по-
зитивно вказується на рівні довіри населення до поліції, а 
також може призвести до зниження рівня злочинності в 
країні. 
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