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(цивільно-правові). Доцільне створення державою умов для широкої взає-
модії уповноважених органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпе-
ки дорожнього руху і страхових організацій, розширення можливостей для 
їх співпраці з метою забезпечення безпеки у сфері дорожнього руху та вне-
сення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХО-
РОННИХ ОРГАНІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ 

Докорінні зміни в нашій державі у всіх сферах життєдіяльності, у то-
му числі у сфері охорони правопорядку, справляють значний вплив на ор-
ганізаціію діяльності суб’єктів, які реалізують державну політику у відпові-
дних напрямках.  

В системі здійснення державної влади Національна поліція посідає 
значне місце. Це пояснюється функціями, які вона виконує, а також тим, що 
її робота тісно пов’язана з населенням. Цей правоохоронний орган інфор-
мує населення про свою роботу, оцінку стану публічного порядку та реалі-
зацію його зміцнення.  

Дослідження практики співробітництва органів правопорядку та на-
селення свідчить, що сьогодні процес взаємодії поліції з громадськими 
об’єднаннями позитивно впливає на результати її діяльності, з одного боку, 
й формування позитивного іміджу в очах населення – з іншого [1]. Отже, 
результати діяльності поліції безпосередньо залежать від співпраці її пра-
цівників з громадськими об’єднаннями.  

Загальні питання взаємодії різних суб’єктів у сфері охорони право-
порядку були предметом дослідження багатьох вчених, проте, варто  
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зазначити, що питання взаємодії правоохоронних органів та громадських 
об’єднань не втрачає своєї актуальності, оскільки органи Національної по-
ліції перебувають в процесі реформування та оптимізації їх структурних 
підрозділів.  

Спеціально-юридичний підхід до поняття взаємодії показує, що його 
сутність не зводиться тільки до спільної діяльності суб’єктів, а містить у 
собі більш широке коло зв’язків і контактів (обмін інформацією, узгоджен-
ня самостійних дій, планування роботи тощо). Соціологічні дослідження 
показують, що практика охорони громадського порядку і протидїі правопо-
рушенням пов’язується із широким спектром стійких відносин між поліці-
єю та громадськістю для досягнення загальних цілей [2]. 

Щодо практики співробітництва правоохоронних органів з населен-
ням такий процес визнається науковцями як погоджена за метою, місцем і 
часом спільна діяльність суб’єктів при виконанні покладених на них за-
вдань у сфері охорони громадського порядку, попередження і припинення 
правопорушень на певній території [3, с. 33]. 

В літературі підкреслюється, що поліпшення взаємодії між населен-
ням і поліцією є актуальною проблемою, з вирішенням якої пов’язано зміц-
нення демократичних засад суспільства [4, с. 16-18]. Це пояснюється тим, 
що існують різні концептуальні підходи щодо взаємодії поліції і населення, 
тому при розробці програм їх співпраці важливо виявити можливості кож-
ного з них; з’явились нові форми і способи взаємодії, які потребують ґрун-
товного аналізу та узагальнення; поширюється обмін досвідом роботи між 
працівниками правоохоронних органів України та поліцією зарубіжних кра-
їн; існує потреба поглибленого вивчення та розробки рекомендацій щодо 
використання зарубіжного досвіду взаємодії поліцейських структур та гро-
мадян з урахуванням особливостей менталітету українського суспільства.  

Варто констатувати, що в Україні на сьогодні розвиток співробітниц-
тва між поліцією та громадянами відбувається спонтанно, без належної ор-
ганізації і системного підходу. Заходи щодо залучення громадськості до 
правоохоронної діяльності відбуваються, як правило, внаслідок будь-яких 
екстремальних подій. У зв’язку з цим великий інтерес становить практика 
вироблення, прийняття і реалізації спільних активних дій, яка повинна здій-
снюватися за певною схемою [5, с. 75]. По суті, вона має бути обов’язковою 
основою для кожного, хто бере участь у взаємодії з правоохоронними орга-
нами.  

Така робота повинна ґрунтуватися на принципах діяльності поліцї, які 
останнім часом чомусь мало діють. А саме - головними принципами в дія-
льності цього органу, якими є верховенство права, дотримання прав і сво-
бод людини, законність, відкритість та прозорість, політична нейтральність, 
взаємодія з населенням на засадах партнерства, безперервність. 

Необхідно детальніше зупинитися на змісті принципу взаємодії полі-
ції з населенням на засадах партнерства, який означає необхідність забезпе-
чення тісної співпраці поліції з населенням, з територіальними громадами 
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та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства з метою задоволення 
їхніх потреб у поліцейських послугах.  

Цей принцип також передбачає, що планування і здійснення поліцією 
службової діяльності здійснюється з урахуванням специфіки регіону та 
проблем територіальних громад. Рівень довіри населення до поліції є осно-
вним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 
Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціо-
логічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Важливе значення для процесу демократизації суспільства, побудови 
правової держави, забезпечення законності має взаємодія державних право-
охоронних органів з громадськістю. Спільна діяльність поліції і формувань 
громадськості, які беруть участь у протидії правопорушенням і охороні 
громадського порядку, формує у свідомості громадян необхідність рахува-
тися з загальними інтересами, шанобливо ставитися до правових приписів, з 
гідністю виконувати свої громадянські обов’язки. 

Уміння працівників правоохоронних органів будувати взаємовідноси-
ни з представниками конкретних громадських правоохоронних об’єднань 
розглядається як важливий критерій оцінки їх професійного рівня, політич-
ної і правової культури. Для виконання завдань, які постають, на рівні су-
часних вимог, необхідно по-новому осмислити набутий досвід, збагатити 
усі напрямки діяльності новим змістом, докорінно обновити арсенал форм, 
методів та засобів охорони громадського порядку і громадської безпеки, 
боротьби з правопорушеннями [6, с. 25]. 

Зрозуміло, що для забезпечення взаємодії й співпраці та налагоджен-
ня партнерських відносин між представниками закону і населенням має бу-
ти створена якісна нормативно-правова база. Але те, наскільки активно вона 
впроваджується в життя, залежить від бажання, підготовленості суб’єктів 
взаємодії будувати свої відносини саме в цьому напрямі. Для цього необ-
хідно формувати у членів суспільства відчуття причетності до правового 
порядку, відповідальності за стан його охорони й забезпеченості.  

На завершення можна зробити висновок про необхідність перегляду 
видів та форм взаємодії з населенням, які використовувались раніше орга-
нами внутрішніх справ, і в оновленому вигляді використовувати їх у взає-
модії поліції з громадськими об’єднаннями, а також запровадити нові фор-
ми з урахуванням здобутого досвіду. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ  

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

На тлі зовнішніх викликів та необхідності України боротися за свою 
територіальну цілісність та європейський вектор розвитку питання вдоско-
налення законодавства та покращення роботи органів державної влади ста-
ли одними з ключових при проведенні реформ, від яких залежить майбутнє 
нашої країни.  

Тому питання надання адміністративних послуг та створення нових 
центрів з надання адміністративних послуг в Україні є досить актуальним і 
потребує подальшого дослідження, оскільки зарубіжний досвід надання ад-
міністративних послуг правоохоронними органами показує високий профе-
сійний рівень працівників і, як наслідок, високий рівень довіри населення 
до правоохоронних органів в цілому. 

Однією з найпоширеніших адміністративних послуг, якою користу-
ються майже всі громадяни, є реєстрація транспортних засобів. До рефор-
мування правоохоронних органів в Україні цими питаннями займалася 
Державна автомобільна інспекція. На сьогодні ці послуги надають органи 
Національної поліції України.  

Згідно з Порядком реєстрації транспортних засобів, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1371, новим власни-
кам автомобілів дозволено здійснювати реєстрацію та перереєстрацію  


