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Щоб наблизитися до теми нашої конференції потрібно все ж таки 
сформувати визначення самої національної поліції, її складові 
підрозділи та роль патрульної поліції у цій структурі. Давайте почнемо 
з визначення національної поліції.  

Національна поліція України – це центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічного порядку та громадської безпеки. Національна поліція 
виконує свої завдання в межах повноважень і в спосіб, визначений 
Конституцією та Законами України. Ось чому головна тема цього 
докладу це діяльність патрульної поліції і досвід інших країн який 
втілений у нашу законодавчу систему.  

Патрульна поліція – це підрозділ Національної поліції України, 
що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує 
на виклики за екстреним номером 102.  

Як ми можемо побачити, патрульна служба – це основний 
підрозділ Національної поліції України, який найчастіше співпрацює з 
суспільством та першим вирішує проблеми безпеки та охорони прав і 
свобод людини. Саме в Європейських країнах практикують такий 
спосіб ведення справ, як «Community Policing» і саме цей проект 
позбавляє суспільство стіни між правоохоронцями та мирним 
населенням. Поліція в Україні також відмовилась від карально-
репресивної стратегії і перейшла на партнерське спілкування з 
населенням, в наслідок чого знизився рівень суперечностей між 
громадою та правоохоронцями та підвищився рівень довіри до поліції. 

 І, якщо, переходити до висновків, новостворена поліція і її 
основні складові підрозділи ще не пройшли перевірку часом, але вже 
зараз патрульна служба показує неймовірні результати праці. 
«Community Policing» розвивається у нашій країні неймовірними 
темпами. 10 років тому люди навіть не могли припустити, що вільна та 
відкрита співпраця з поліцією може бути такою вигідною для обох 
сторін. Ми повинні вірити, що наша поліція буде і надалі опорою для 
людей, а патрульна поліція їх першою ефективною допомогою у 
вирішенні проблем. 
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