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Завдяки залученню людей (наприклад, спільне патрулювання, нагляд за 
територією і вчасне інформування патрульних) поліція зможе ефективніше 
запобігати новим правопорушенням. Співпраця з активними мешканцями до-
зволить заручитись підтримкою громади і будувати довіру між поліцейсь-
кими та мешканцями. Співпрацюючи з громадою, поліція має можливість пі-
двищувати обізнаність мешканців про свою роботу. А це дозволить в подаль-
шому зменшити навантаження на патрульну поліцію. 

Отже, в роботі поліції потрібно більше акцентувати увагу на тих аспек-
тах, які важливі саме в повсякденному житті людей, і посилюють почуття без-
пеки безпосередньо за місцем їх проживання. Разом з тим, впровадження пре-
вентивних (попереджувальних) методів роботи поліції, які є можливими 
лише за співпраці різних груп суспільства з поліцією, якісно впливає як на 
рівень безпеки, так і на ставлення громадян до поліції. 

Одержано 25.04.2019 

* 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ 

ФАКУЛЬТЕТУ № 1 

УДК 364.4 
Віталій Олегович НАЙДА,  
курсант групи Ф1-303 ХНУВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Заболотна Ю. В.  

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯУ СТРУКТУРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЧИ МВС УКРАЇНИ 

Використання проектного підходу дозволяє не тільки підвищити ефек-
тивність роботи органів публічної влади та діяльність громадських організа-
цій, а й залучити додаткові кошти (в першу чергу – ресурси європейських до-
норів) для вирішення актуальних питань місцевого і регіонального розвитку. 

Досліджуючи тему соціальних проектів, слід зауважити, що така діяль-
ність може стати дієвим механізмом взаємодії українських правоохоронних 
органів, в першу чергу Національної поліції, з неурядовими організаціями та 
міжнародними донорами у ході створення і реалізації спільних соціальних 
проектів. Це є доволі важливим питанням, оскільки станом на сьогодні соці-
альні ініціативи від громади у правоохоронній сфері представлені у дуже не-
значній кількості. 

Ми маємо на увазі і одноденні акції, і тривалі масштабні проекти по роботі 
зі школярами, співпраця з громадськими організаціями у ході забезпечення 
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громадської безпеки та публічного порядку, залучення поліцейських до різ-
номанітних заходів, що проводять такі організації.  

Ми вважаємо, що створення спеціального підрозділу(департаменту, уп-
равління, відділу) з питань взаємодії з громадою та соціального проектування 
в структурі Національної поліції чи МВС України сприяло би належному ор-
ганізаційному оформленню діяльності поліції з взаємодії з громадою та ство-
рення спільних проектів. 

До завдань такого підрозділу можна було б віднести наступні: 
1) брати участь у розробці спільних з громадою проектів, а також залу-

чати поліцейських відповідних підрозділів до проектів громадських організа-
цій, громадських обговорень, круглих столів, міжнародних і всеукраїнських 
програм тощо; 

2) співпрацювати з органами місцевого самоврядування щодо оптимі-
зації взаємодії з ними, брати участь у спільних засіданнях та нарадах, спільно 
організовувати заходи із життя громади (не тільки щодо забезпечення охо-
рони порядку, але й визначення тематики заходів, пропонування творчих но-
мерів поліцейських, виставок тощо); 

3) проводити опитування громадян з питань довіри до Національної 
поліції, шляхів превентивної роботи, готувати статистичні дані; 

4) проводити анонімні опитування поліцейських щодо умов їх соціаль-
ного та матеріального забезпечення, наявних скарг і пропозицій, розробляти 
спільні з громадою шляхи вирішення цих проблем; 

5) надавати консультації громадянам, проводити ознайомчі бесіди, зу-
стрічі; 

6) залучати представників громади(письменників, акторів, ветеранів 
війни та праці тощо) до спільних з поліцією зустрічей, заходів; 

7) сприяти творчій, соціальній активності поліцейських, розвитку їх 
здорової ініціативи шляхом організації спільно з громадою відповідних регі-
ональних та всеукраїнських заходів, конкурсів тощо; 

З огляду на кількість та важливість вищезазначених завдань доходимо 
висновку про необхідність створення спеціального підрозділу(департаменту, 
управління, відділу) з питань взаємодії з громадою та соціального проекту-
вання в структурі Національної поліції чи МВС України. 
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