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ВЗАЄМОДІЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОРГАНАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ІЗ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ 

Процеси побудови, які сьогодні відбуваються в українському суспіль-
стві, особливо гостро розкрили проблему відсутності дієвого механізму 
співпраці громадських формувань з правоохоронними органами, у сфері 
забезпечення охорони публічного порядку, що в свою чергу призводить до 
непорозумінь та перешкод в діяльності один одного. Таким чином, необхід-
ність підвищення ефективності роботи щодо забезпечення публічної безпе-
ки та порядку, теоретичне та практичне визначення умов ефективного ви-
конання функцій взаємодії підрозділів щодо охорони громадського поряд-
ку, та шляхів підвищення ефективності в роботі, що впливають на охорону 
громадського порядку на сучасному етапі обумовлюють актуальність даної 
роботи. 

В умовах розбудови України як демократичної, правової, соціальної, 
європейської держави важливе місце належить створенню системи гармо-
нійних та ефективних політико-правових відносин між органами Націона-
льної поліції, громадськими формуваннями та населенням. Питаннями до-
слідження форм та напрямків взаємодії органів Національної поліції з гро-
мадськістю та об’єднаннями громадян займалися такі дослідники, як  
В. К. Колпаков, О. М. Музичук, А. В. Сергєєв та інші. Ними проведені до-
слідження питань стосовно взаємодії органів Національної поліції і насе-
лення в сфері охорони публічного порядку та взаємодії дільничних офіцерів 
поліції, патрульної поліції з населенням.  

Законом України «Про участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» [1], передбачено декілька форм роботи грома-
дян щодо забезпечення правопорядку, серед яких основними є: 

 патрулювання, виставлення постів разом з працівниками поліції; 
 участь у забезпеченні охорони публічного порядку під час прове-

дення масових заходів, погоджених з органами місцевого самоврядування; 
 участь у заходах, спрямованих на боротьбу з окремими видами 

правопорушень (злочинів). 
Особливість цього напряму роботи передбачає залучення членів гро-

мадського формування до: 
 проведення аналізу стану правопорушень (злочинності) та вироб-

лення дієвих заходів протидії протиправним вчинкам; 
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 розробки аналітичних і статистичних документів та форм звітності 
про роботу громадського формування; 

 вивчення, узагальнення та розповсюдження наявного позитивного 
досвіду співпраці між громадськими формуваннями, державними органами 
влади та органами Національної поліції; 

 аналізування звернень громадян, вивчення громадської думки щодо 
покращення роботи органами Національної поліції з громадськими форму-
ваннями; 

 проведення аналізу роботи громадського формування з виявлення і 
вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень (злочинів), 
розробки заходів з їх усунення, а також заходів, спрямованих на забезпе-
чення безпеки дорожнього руху; 

 планування графіку роботи громадського формування; 
 розробки заходів взаємодії з органами Національної поліції та ін-

шими громадськими формуваннями; 
 розробки пропозицій щодо удосконалення діяльності громадського 

формування; 
 розробки пропозицій щодо проведення профілактичних заходів 

щодо конкретних видів правопорушень (злочинів) та осіб, які їх вчинили; 
 підготовки підсумкових звітів щодо проведеної роботи за визначе-

ний проміжок часу громадськими формуваннями; 
 розробки механізму оперативного інформування органів Націона-

льної поліції про вчинені правопорушення (злочини) з механізмом опові-
щення представників громадських формувань ; 

 визначення основних форм і методів роботи громадського форму-
вання;  

 участі у заняттях з підвищення рівня професійної підготовки, озна-
йомлення та вивчення нормативно-правових актів та змін, що в них внесені, 
якими регулюються питання взаємодії громадських формувань та органами 
Національної поліції; 

 роботи із залучення громадських формувань до охорони громадсь-
кого порядку та профілактики правопорушень (злочинів). 
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