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ГРОМАДЯН У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

Визначаючись з професією кожен шукає собі те, що йому до 

вподоби, проте, коли особа бажає стати «поліцейським» він пови-

нен пам’ятати, що ця професія є однією з найбільш відповідальних, 

важливих та небезпечних, оскільки на нього покладаються 

обов’язки щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, охо-

рони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і дер-

жави, протидії злочинності, крім того, поліцейський є особою, до 

якої можуть звертатися за допомогою, порадою чи консультацією з 

правової тематики, що ставить перед ним ще одну вимогу, а саме 

вимогу освіченості та бажання постійно підвищувати свій професій-

ний рівень. Таким чином, очевидним є те, що до працівника поліції 

висуваються дуже жорсткі вимоги, невідповідність яким впливає на 

ефективність його роботи та рівень довіри з боку населення. Пере-

дусім це вимоги щодо рівня освіти та професіоналізму. Проте, з ре-

формування правоохоронних органів, в тому числі й органів Націо-

нальної поліції України, з’явився новий вектор в діяльності поліції, 

а саме взаємодія з населенням на засадах партнерства, тому поліцей-

ський офіцер громада, окрім, звичайно, відповідного рівня підгото-

вки, повинен мати високі морально-етичні якості, які дозволять 

йому мати довіру та повагу серед громади. 

Можна навіть стверджувати, що реалізація правових норм 

обов’язково передбачає аналіз юридичного факту через відпові-

дну етичну систему конструктів індивіда. Це визначається тим, 

що право етичне по суті, а зміст правових норм через універсаль-

ність обов’язково передбачає його етично-ціннісний аспект тлу-

мачення [1, с.101] 
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Так, під час виконання службових обов’язків поліцейський по-

винен: 

− неухильно дотримуватися положень Конституції та зако-

нів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 

− професійно виконувати свої службові обов’язки, діяти лише 

на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначені Консти-

туцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжна-

родними договорами України, а також цими Правилами; 

− поважати і не порушувати права та свободи людини, до 

яких, зокрема, відносяться права: на життя; на повагу до гідності; 

на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла; 

на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пе-

реконань; на свободу світогляду і віросповідання; володіти, кори-

стуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; на мирні зібрання; на свободу 

пересування, вільний вибір місця проживання; інші права, які пе-

редбачені Конституцією та законами України, міжнародними до-

говорами України; 

− у кожному окремому випадку обирати той захід з-поміж 

заходів, передбачених законодавством України, застосування 

якого призведе до настання найменш негативних наслідків; 

− неухильно дотримуватись антикорупційного законодав-

ства України, обмежень, пов’язаних зі службою в Національній по-

ліції України, визначених Законами України «Про Національну 

поліцію», «Про запобігання корупції» та іншими актами законо-

давства України; 

− виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо 

та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на расову чи 

національну приналежність, мову, стать, вік, віросповідання, полі-

тичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне походження 

чи статус, освіту, місце проживання, сексуальну орієнтацію або 

іншу ознаку; 

− поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і 

ввічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність 

співпрацювати; 
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− контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозво-

ляючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму 

настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та 

службову поведінку; 

− мати охайний зовнішній вигляд, бути у встановленій формі 

одягу; 

− дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати ви-

користання ненормативної лексики; 

− зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала 

йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 

− інформувати безпосереднього керівника про обставини, 

що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебу-

вання на займаній посаді [2]. 

Таким чином, ми може зробити висновок, що поліцейському 

офіцеру громади, для повноцінного виконання покладених на нього 

обов’язків, повинно бути притаманно такі морально-етичні якості 

як: толерантність, справедливість, чемність, чесність, неупередже-

ність, щирість, об’єктивність, послідовність у своїх висловлюваннях 

і діях, відкритість. Слід також наголосити на тому, що у зв’язку з 

виконанням своїх обов’язків, які нерозривно пов’язані з постійною 

співпрацею із громадою, поліцейський офіцер громади повинен 

бути взірцем, прикладом для інших, для того щоб мати авторитетну 

думку на ті дії, що мають протиправний характер. Відтак, саме по-

єднання дотримання правових знань, етичних принципів та станда-

ртів професійної діяльності під час своєї роботи, дозволять поліцей-

ським офіцерам громади сформувати міцний та довготривалий ав-

торитет та високий рівень довіри з боку суспільства. 
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