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Сучасне українське суспільство пережи-
ває зміни, особливо враховуючи ситуацію, яка 
склалась на теперішній час – збройна агресія 
та напад Російської Федерації. Ці зміни за-
чіпають усі сторони життя, усі сфери жит-
тєдіяльності громадян. В умовах побудови 
правової демократичної держави змінюється 
суспільство, функції держави, змінюються по-
гляди на розуміння різних проблем суспільного 
життя. З прийняттям Закону України «Про 
Національну поліцію» 2 липня 2015 року (на-
брав чинності 7 листопада 2015 року) та вне-
сенням змін 30 квітня 2022 року (внаслідок 
збройного нападу країни-агресорки) переосмис-
лено базові основи поліцейської діяльності, 
що змінили взаємини правоохоронних органів 
України та громадян з домінантної моделі 
на партнерську. Розвиток партнерської вза-
ємодії з громадськими формуваннями у сфе-
рі забезпечення правопорядку та громадської 
безпеки розглядається правоохоронними орга-
нами як стратегічне завдання, спрямовуючи 
процес реформування на розвиток та підви-
щення якості соціальної взаємодії, створення 
нової системи безпеки, що дозволяє ефективно 
протистояти злочинності в сучасних умовах.
Основною передумовою партнерства між 

поліцією та суспільством є об’єктивна необхід-
ність підвищення рівня залучення населення 
та структур громадянського суспільства до 
процесу забезпечення безпеки та громадського 
порядку на вулицях, площах, стадіонах, у скве-
рах, парках, на вокзалах та інших громадських 
місцях, а також вирішення проблеми проти-

 ÍÎÂ²×ÅÍÊÎ Àíäð³é - äîêòîð ô³ëîñîô³¿, äîêòîðàíò Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

DOI 10.32782/LAW.UA.2022.3.25

дії кримінальним правопорушенням у місцях 
проживання громадян, оскільки поліція, в 
умовах значного скорочення чисельності осо-
бового складу в умовах воєнного стану, не за-
вжди може впоратися з вирішенням цього за-
вдання власними силами.
Ключові слова: поліція, воєнний стан, 

правоохоронні органи, правоопрушення, вза-
ємодія, громада, правопорядок.

Постановка проблеми
В умовах зростаючої складності та якості 

вчинених правопорушень, особливо під час 
дії режиму воєнного стану, правоохоронні 
органи змушені шукати резерви (ресурси) 
для підтримки безпечного та комфортно-
го соціального середовища в таких умовах. 
Істотною підмогою у боротьбі зі злочин-
ністю могли стали громадяни, об’єднані у 
різні громадські формування правоохорон-
ної спрямованості. Однак, це має бути не 
директивна організація різних суспільних 
формувань для боротьби з правопорушен-
нями, а система комплексного планування 
соціальної профілактики правопорушень, 
що передбачає активну форму стимулюван-
ня та мотивації подібної діяльності. Таким 
чином, стає актуальним виділення окремих 
питань участі громадян в охороні громад-
ського порядку.

Стан дослідження проблеми
Тема діяльності громадських інститутів 

щодо охорони громадського порядку до-
сліджувалась низкою вчених, серед яких є: 
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В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Н.П. Борт-
ник, В.В. Чернєй, С.Ф. Константінов, 
С.Г. Братель, Є.В. Додіна, Д.С. Каблова, 
Ю.С. Назара, О.І. Остапенко, В.П. Пєтков 
та інші. Їхні дослідження мають істотне 
значення як для теорії, так і для практики, 
але інтеграційні процеси, що не «стоять» на 
місці та мають свій розвиток, та які впрова-
джуються в чинне законодавство України, 
та врахування сучасних реалій, тим самим 
зумовлюють необхідність додаткових дослі-
джень щодо актуальних питань участі гро-
мадян в охороні громадського порядку.

Мета і завдання полягають у досліджен-
ні актуальних питань участі громадян в охо-
роні громадського порядку в умовах сучас-
ності.

Наукова новизна дослідження
Створення надійного, гнучкого та ефек-

тивного механізму управління – запорука 
успіху управлінської діяльності в будь-якій 
галузі та сфери управління. Громадсько-по-
літична обстановка, що склалася у країні 
зумовила вибір нової моделі взаємодії полі-
ції та суспільства. Акценти в організації вза-
ємодії зміщувалися від позиції домінування 
поліції над суспільством до вдосконалення 
правових засад взаємодії, до ідеї соціаль-
ного партнерства та глибокої модернізації 
контактів правоохоронних органів із грома-
дянами, їх характеру, формам та змістом.
Залучення громадян до виконання пра-

воохоронних функцій, а саме охорони гро-
мадського порядку є важливим та ефектив-
ним моментом у діяльності поліції. Але при 
реалізації такої взаємодії виникають деякі 
питання щодо правового регулювання учас-
ті громадськості в охороні правопорядку та 
потребують додаткового дослідження.

Виклад основного матеріалу
Розвиток конструктивної співпраці з 

громадськими формуваннями у сфері за-
безпечення правопорядку та громадської 
безпеки розглядається законодавцем Укра-
їни як стратегічне завдання у зміцненні 
української державності, від рішення якої 
великою мірою залежить прискорення про-
цесу формування громадських інститутів. 

Громадськість, громадські інститути є най-
важливішим ресурсом, що дозволяє забез-
печити послідовну та зацікавлену   протидію 
організованій злочинності та корупції, теро-
ризму та екстремізму, наркоекспансії та не-
законній міграції. З активізацією діяльності 
громадських об’єднань у сфері правопоряд-
ку пов’язується вирішення завдань, спря-
мованих на зміцнення духовно-моральних 
цінностей та правової культури, створення 
атмосфери непримиренності громадян до 
злочинності, порушення їх законних прав 
і свобод, попередження поширення зло-
чинної ідеології серед громадян, посилення 
профілактики бездоглядності неповноліт-
ніх.
Правоохоронні органи спрямовували 

активні зусилля щодо переведення взаємо-
дії з громадськими об’єднаннями з галузі 
діалогу в область вироблення, прийняття 
та реалізації конкретних рішень щодо зміц-
нення правопорядку та громадської без-
пеки на всіх рівнях організації державної 
влади. Сьогодні існують та розвиваються 
різні ефективні організаційно-правові фор-
ми спільної діяльності поліції та громадян з 
охорони правопорядку. 
Важливим кроком у цьому напрямі було 

прийняття Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону», де у ст. 1 цього Зако-
ну регламентовано, що громадяни України 
відповідно до Конституції України мають 
право створювати в установленому цим За-
коном порядку громадські об’єднання для 
участі в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону, сприяння органам міс-
цевого самоврядування, правоохоронним 
органам, Державній прикордонній службі 
України та органам виконавчої влади, а та-
кож посадовим особам у запобіганні та при-
пиненні адміністративних і кримінальних 
правопорушень, захисті життя та здоров’я 
громадян, інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань, а також у ряту-
ванні людей і майна під час стихійного лиха 
та інших надзвичайних обставин (далі - гро-
мадські формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону) [1].
Громадський порядок прийнято визна-

чати як режим упорядкованості соціальни-
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ми нормами (нормами права, моралі, кор-
поративними нормами, нормами-звичаями) 
системи суспільних відносин і їх дотриман-
ня [2, с. 395].
Громадський порядок, на відміну від 

правопорядку, є ширшим, тому що в зміц-
ненні й підтриманні першого важлива роль 
належить усім соціальним нормам. Право-
порядок складається лише на підставі пра-
вових норм і внаслідок цього охороняється 
спеціальними державними правовими захо-
дами [3, c. 411].
Громадський порядок та громадська 

безпека встановлюються й охороняються 
державою, через її органи для суспільства, 
забезпечення належного рівня його існу-
вання, через захист прав і свобод громадян, 
створення сприятливих умов для реалізації 
їх обов’язків. Недодержання належного рів-
ня громадського порядку та безпеки всере-
дині будь-якої країни спровокує хаос та без-
лад — існування та функціонування за таких 
умов громадського суспільства та, власне, 
держави, здається неможливим. А отже, за-
безпечення та підтримання громадського 
порядку та безпеки — одне з головних за-
вдань держави [5, с. 30].
Найважливішою складовою взаємодії 

правоохоронних органів із громадськими 
об’єднаннями є інформаційне забезпечен-
ня, що дозволяє здійснювати оперативне 
отримання необхідних кількісних та якіс-
них відомостей про проблеми у сфері за-
безпечення правопорядку та громадської 
безпеки, їх обмін між заінтересованими сто-
ронами, а також вироблення необхідних рі-
шень щодо вдосконалення форм та методів 
правоохоронної діяльності, стимулювання 
громадських ініціатив у правоохоронній 
сфері, особливо важливо під час воєнного 
режиму.
Правоохоронні органи розробляють ці-

лий комплекс організаційно-правових за-
ходів, спрямованих на вдосконалення ін-
формаційного забезпечення взаємодії служб 
та підрозділів відомства із громадськими 
формуваннями. Тим часом, у галузі інфор-
маційного забезпечення взаємодії поліції з 
громадськими об’єднаннями спостерігають-
ся певні проблеми, які потребують свого те-
оретичного та практичного вирішення.

При цьому слід мати на увазі проблему 
готовності громадян до участі в спільній з 
поліцією роботі з підтримки законності та 
охорони громадського порядку в мирний 
час, що реалізується в практичній діяльнос-
ті не завжди успішно. У ряді випадків вза-
ємодія між правоохоронними органами та 
громадськими об’єднаннями відрізняється 
формалізмом, а в діяльності спеціалізованих 
підрозділів зводиться до механічного збору 
інформації про чинні громадські організації, 
вивченню їх програм, статутів, особливостей 
роботи в мирний час. Під час воєнних дій на 
території України значна кількість населен-
ня показала свою готовність до співпраці з 
працівниками поліції, Збройними Силами 
України. Були створені підрозділи терито-
ріальної оборони, у тому числі і з цивільних 
осіб, які допомогають поліції охороняти 
громадський порядок, забезпечувати пра-
вопорядок, виявляти та припиняти кримі-
нальні правопорушення (воєнні злочини). 
Значна кількість громадських організацій 
взаємодіють з правоохоронними органами 
щодо надання гуманітарної, волонтерської, 
благодійної допомоги, у переміщенні насе-
лення в більш безпечне місце тощо. 
Тим часом, стратегічною метою інфор-

маційного забезпечення має бути реальне 
сприяння вирішенню проблем, що хвилю-
ють громадян у правоохоронній сфері, ство-
рення сприятливих умов для «підключен-
ня» до неї громадських ініціатив. Це, у свою 
чергу, передбачає різноманітність форм та 
методів інформаційної роботи, вдоскона-
лення самого механізму інформаційного за-
безпечення. Найважливішою умовою ство-
рення повноцінного інформаційного обміну 
між правоохоронними органами та громад-
ськими об’єднаннями має стати інформацій-
на відкритість самої поліції незалежно від 
режиму, що діє на території України.
Головними цілями взаємодії пра-

воохоронних органів із громадськими 
об’єднаннями є:

1) створення ефективних механізмів вза-
ємодії з громадськими об’єднаннями, які за-
безпечують успішне виконання покладених 
на поліцію завдань, які розширились вна-
слідок збройного нападу російських військ 
на Україну. 30 квітня 2022 року Президент 
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України підписав ухвалений Верховною 
Радою України 15.03.2022 законопроєкт № 
7147 «Про внесення змін до законів України 
«Про Національну поліцію» та «Про Дис-
циплінарний статут Національної поліції 
України» з метою оптимізації діяльності по-
ліції, у тому числі під час дії режиму воєнно-
го стану. Національна поліція, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження положення про Національну 
поліцію» [5], сприяє забезпеченню відповід-
но до Законів України «Про правовий ре-
жим воєнного стану» на всій території Укра-
їни, адже безпосередньо від ефективності 
роботи Національної поліції залежить дуже 
багато, головним її завданням є забезпечен-
ня внутрішньої безпеки держави. Особли-
вості діяльності Національної поліції в умо-
вах воєнного стану визначаються чинним 
законодавством, перш за все Законом Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану». 
Відповідно до цього закону Національна 
поліція сприяє діяльності військової адміні-
страції, судів, прокуратури, судових органів 
в період дії воєнного стану; звітує перед вій-
ськовою адміністрацією про правове стано-
вище на відповідній території, бореться зі 
злочинністю, здійснює охорону громадсько-
го порядку та результати діяльності [6];

2) проведення правоохоронними органа-
ми узгодженої політики у сфері формування у 
населення об’єктивної оцінки діяльності по-
ліції та створення позитивного образу спів-
робітників структури у мирний час. Напад 
країни-агресорки на Україну тільки об’єднав 
населення з державною владою та правоо-
хоронною системою в тому числі, крім того,
 населення готове відстоювати державні та 
індивідуальні інтереси, права, свободи че-
рез взаємодію та надання допомоги в будь-
яких сферах діяльності саме з поліцією;

3) поширення достовірної інформації 
про діяльність поліції, роз’яснення держав-
ної політики у правоохоронній сфері;

4) підвищення рівня взаємної довіри та 
партнерства між населенням та поліцією в 
мирний час. Сучасні реалії «говорять», що 
довіра з боку населення до правоохоронних 
органів значно підвищилась. Реалізація по-
ставленої мети здійснюється вирішенням 
наступних завдань:

а) своєчасним та об’єктивним інформу-
ванням громадян про державну політику в 
правоохоронній сфері, а також про заходи, 
що вживаються поліцією щодо підвищення 
ефективності боротьби зі злочинністю (во-
єнних злочинів); 
б) створенням адаптованого до сучас-

них соціальних умов (воєнного режиму) ме-
ханізму взаємодії поліції із громадськими 
об’єднаннями, діяльність яких спрямована 
на формування правосвідомості громадян, 
підвищення їхньої активної життєвої пози-
ції;
в) розробкою критеріїв інформаційної 

відкритості правоохоронних органів та по-
дальшим їх удосконаленням;
г) розробкою комплексу заходів з органі-

зації зворотного зв’язку, підвищенням вза-
ємної довіри та партнерства між населен-
ням та правоохоронними органами через 
громадські об’єднання;
д) участю у створенні організаційно-пра-

вових механізмів доступу громадян до від-
критої інформації про діяльність поліції;
е) формуванням відкритих інформа-

ційних ресурсів, підвищення ефективності 
їх застосування. На сьогодні при органах 
державної влади створені Громадські ради, 
активізувалося висвітлення їх діяльності у 
ЗМІ, соціальних мережах, функціонують те-
лефони «гарячих» ліній, створені чат боти, 
для повідомлення інформації, поданні за-
явок громадянами, які потребують гумані-
тарної або будь-якої іншої допомоги, у при-
міщеннях та на території підрозділів Націо-
нальної поліції та інших безпекових служб 
встановлено цілодобове відеоспостережен-
ня, патрульні поліцейські використовують 
нагрудні камери відеофіксації;
ж) використанням можливостей мере-

жі державних освітніх та наукових установ 
у підготовці, перепідготовці та підвищен-
ні кваліфікації співробітників пресслужб, 
підрозділів інформації та громадських 
зв’язків правоохоронної системи, які здій-
снюють взаємодію зі ЗМІ та громадськими 
об’єднаннями;
з) вихованням у населення активної гро-

мадянської позиції щодо сприяння право-
охоронним органам у розслідуванні право-
порушень у мирний час. 
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 Форми взаємодії з громадськістю як все-
редині системи, так і за її межами можуть 
бути найрізноманітнішими. Насамперед 
взаємодія як управлінська функція зале-
жить від тих цілей та завдань, які ставлять 
собі соціальні системи.
Аналізуючи історію взаємодії право-

охоронних органів з населенням в Україні 
вбачається, що накопичено досить великий 
досвід взаємодії цих суб’єктів. Впроваджена 
реформа взаємодії поліції та громади має 
свої напрямки, цілі, визначені форми тощо. 
Однак з урахуванням сьогодення виника-
ють проблеми, які потребують спільного ви-
рішення, а саме:

1. Особливої уваги потребує взаємодія з 
різними конфесіями щодо запобігання між-
національним конфліктам. 

2. Профілактика вуличної злочинності та 
роль громадських формувань як у мирний, 
так і у воєнний час.

3. Взаємодія правоохоронних органів з 
різними політичними утворенями щодо за-
безпечення громадського порядку.

4. Інформаційне забезпечення – одна 
з форм взаємодії поліції із громадськістю в 
Україні.

5. Роль громадськості у поліпшенні соці-
альних умов працівників поліції.

6. Проблеми кадрового «дефіциту» та 
роль громадськості у його зменшенні у 
мирний час. Сучасна реальність показує, 
що кадровий дефіцит співробітників по-
ліції збільшився, тому що дехто з праців-
ників правоохоронних органів вступив до 
лав Збройних Сил України, дехто зрадив 
свою державу та перейшов на бік країни-
агресорки, але значка кількість цивільних 
осіб як індивідуально, так і колективно 
(громадськими формуваннями тощо) на-
дають допомогу поліції у правоохоронній 
сфері.

7. Громадські організації у правоохорон-
них органах. Досвід роботи за напрямами: 
адміністративний, соціальний, культурно-
масовий, фізкультурно-спортивний тощо.
Умовами, необхідними для встановлен-

ня тісної взаємодії з громадськими органі-
заціями як всередині правоохоронних ор-
ганів, так і за його межами незалежно від 
режиму, що діє, є:

1) визначення сфери взаємодії, проблем, 
що виникають у них, ролі та місця поліції та 
громадськості у їх вирішенні;

2) визначення цілей та завдань взаємодії 
у цих сферах (областях, напрямках);

3) прийняття спільних рішень щодо ор-
ганізації взаємодії, визначення форм, мето-
дів, коштів тощо;

 4) матеріальне (офіційне) оформлення 
цих рішень (підготовка статутів, положень, 
рішень, договорів з урахуванням режиму 
воєнного стану тощо);

 5) підготовка спільних програм, планів 
роботи із взаємодії як у мирний, так і у во-
єнний час;

 6) спільна робота з реалізації планових 
заходів та участь у проведенні позапланових 
заходів (у разі зміни обстановки на конкрет-
ній території);

 7) контроль з обох зацікавлених сторін 
із аналізом всієї діяльності;

 8) широке висвітлення результатів взає-
модії у ЗМІ, пропагандистська робота серед 
населення;

 9) постійне вдосконалення форм та ме-
тодів спільної діяльності.
Участь населення надає підрозділам та 

службам правоохоронних органів додаткові 
сили та можливості у боротьбі зі злочинніс-
тю на будь-яких рівнях, формує громадську 
думку, яка позитивно впливає на зміну осо-
бистості правопорушників та зміцнює по-
гляди на стан правопорядку законослухня-
ної частини населення. Вітчизняна історія 
та сучасні реалії щодо забезпечення право-
порядку та досвід зарубіжних країн свідчать 
про те, що ефективне вирішення завдань з 
охорони правопорядку та протидії злочин-
ності неможливе без участі у цій роботі гро-
мадськості. І чим активніше громадяни та 
громадські інститути, які вони засновують, 
сприяють правоохоронним органам, чим 
різноманітніша форма їх участі, тим успіш-
ніша діяльність останніх та протистояння 
іншим державам, які планують збройні на-
пади.
Сьогодні стоїть завдання пробудження у 

суспільній свідомості елементів спостереж-
ливості, сусідського нагляду та контролю, 
своєчасного доведення інформації до пра-
воохоронних органів – особливо актуально 
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наразі, адже серед населення України вияв-
ляється значна кількість колаборантів, які 
координують ворога. Громадськість пови-
нна надавати допомогу поліції у зборі відо-
мостей про «притони» пияцтва і наркоманії, 
проституції, скупників краденого, маро-
дерів, які під час війни все одно вчиняють 
кримінальні правопорушення, осіб, які не-
законно зберігають зброю, вибухові речови-
ни, інші заборонені до обігу предмети, ви-
крадачі транспортних засобів, екстремістів 
та громадян, які залучають неповнолітніх 
до антигромадської та/або антинаціональної 
діяльності.
На різних історичних етапах формува-

лася система гласних (прозорих) відносин 
сторін охорони правопорядку. Були пері-
оди, коли активність населення у гаранту-
ванні безпеки була надзвичайно висока, 
що диктувалося вимогами життєвих умов. 
У правоохоронних органів та громадських 
об’єднань єдине завдання - створити широкі 
можливості для реалізації прагнень грома-
дян сформувати правові умови їх діяльності, 
пов’язаної із забезпеченням за великим ра-
хунком національної безпеки.
Досвід взаємодії поліції із громадськими 

об’єднаннями правоохоронного спрямуван-
ня свідчить, що безпосередня участь грома-
дян дозволяє правоохороним органам опе-
ративно отримувати достовірну інформацію 
про факти, що готуються, скоюються, та 
вчинені правопорушення. Активна участь 
громадських формувань щодо забезпечен-
ня правопорядку є прикладом «соціально-
го партнерства» між владою та населенням, 
свідченням довіри громадян до поліції, під-
тримки прийнятих ними заходів. Таким 
чином, чергування громадських формувань 
проходять спільно із співробітниками полі-
ції, що дозволяє останнім впевненіше діяти 
щодо припинення правопорушень, маючи 
надійну базу свідків і не побоюючись необ-
ґрунтованих звинувачень з боку правопо-
рушників у порушенні законності та переви-
щення повноважень. Зрештою, у результаті 
участь населення в охороні правопорядку є 
однією з форм громадського контролю над 
діяльністю поліції.
Але основною проблемою, незалежно від 

режиму, що діє в Україні, у розвитку руху 

громадських формувань, головною пере-
шкодою зростання їхніх лав є відсутність 
необхідних державних гарантій його пра-
вового та соціального захисту, що перешко-
джає подальшому їх зростанню, підвищен-
ня активності.
Іншою важливою проблемою є матері-

ально-технічне забезпечення громадських 
формувань. Адже вони не мають у своєму 
розпорядженні придатні для роботи примі-
щення, практично повністю відсутні засоби 
оперативного радіозв’язку, недостатня за-
безпеченість засобами оргтехніки, форме-
ним одягом. 
Крім того, в організації взаємодії з гро-

мадськими об’єднаннями правоохоронної 
спрямованості є певні складнощі.
Для залучення громадян до роботи в 

громадських формуваннях у мирний та во-
єнний час необхідно періодичне інформу-
вання населення через ЗМІ у двох основних 
напрямках:

– про існуючу можливість брати участь 
в охороні громадського порядку спільно з 
поліцією, вносячи свій особистий внесок у 
підтримку громадської безпеки на певній 
території, здійснюючи власними діями про-
філактику вчинення протиправних діянь, та 
можливості отримання різних компенсацій 
та пільг за участь у такій діяльності;

– про основні результати діяльності чин-
них громадських формувань, виокремлюю-
чи їх досягнення, які заслуговують на увагу, 
у конкретному регіоні. Внаслідок висвітлен-
ня позитивних підсумків участі населення в 
охороні громадського порядку, решта гро-
мадян зможуть переконатися в тому, що 
вони самі реально здатні впливати на кримі-
ногенну обстановку.
Більше того, з метою поширення інфор-

мації та популяризації участі громадян в 
охороні правопорядку та залучення актив-
них громадян до цієї діяльності органам міс-
цевого самоврядування необхідно:

– посадовим особам місцевої адміністра-
ції, а у воєнний час військово-цивільній 
адміністрації, та представницького органу 
періодично брати участь в охороні громад-
ського порядку;

– розміщувати рекламно-інформаційні 
щити із зображенням певних громадських 
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формувань із відмітною символікою в мир-
ний час;

- після перемоги над Російською Феде-
рацією проводити місцеві конкурси «Краще 
громадське формування» тощо.
Комплекс розроблених та чинних за-

ходів матеріального стимулювання та со-
ціального забезпечення також вплине на 
процеси залучення активного населення до 
участі в охороні правопорядку у будь-який 
час. Зацікавленість громадян щодо охоро-
ни громадського порядку необхідно підкрі-
плювати різними формами матеріального 
стимулювання, а також морального та мате-
ріального заохочення. Разом з тим, важливе 
значення мають також заходи соціального 
захисту особи, оскільки під час охорони гро-
мадського порядку, наприклад, у разі при-
пинення протиправних діянь, існує ймо-
вірність заподіяння шкоди здоров’ю члену 
громадського формування, а особливо під 
час ведення воєнних дій.

Висновки
Таким чином, надання допомоги з боку 

населення органам поліції в охороні гро-
мадського порядку незалежно від режиму, 
що діє на території України, відіграє вели-
ке значення для підтримки та забезпечен-
ня правопорядку та громадської безпеки, 
проте ця діяльність має низку проблемних 
аспектів. Серед них можна виділити недо-
статню поінформованість громадян щодо 
можливості участі в охороні правопорядку, 
їхню низьку зацікавленість у мирний час, а 
також недосконалу систему заходів стиму-
лювання, заохочення, соціального захисту 
осіб, які беруть добровільну участь в охороні 
правопорядку, тим паче під час війни. Ви-
рішення зазначених проблем буде сприяти 
залученню більшої кількості громадян до 
забезпечення громадського порядку, попо-
внення чисельності добровільних громад-
ських формувань.
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CURRENT ISSUES OF CITIZENS’ 
PARTICIPATION IN THE PROTECTION 

OF PUBLIC ORDER
Modern Ukrainian society is going through 

changes, especially given the current situation 
- armed aggression and attack by the Russian 
Federation. These changes affect all aspects of 
life, all spheres of life of citizens. Under the con-
ditions of building a legal democratic state, so-
ciety changes, the functions of the state change, 
and views on the understanding of various 
problems of social life change. With the adop-
tion of the Law of Ukraine “On the National 
Police” on July 2, 2015 (entered into force on 
November 7, 2015) and with the introduction 
of changes on April 30, 2022 (as a result of an 
armed attack by an aggressor country), re-
thought the basic foundations of police activity, 
which changed the relationship between law 
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enforcement agencies of Ukraine and citizens 
from a dominant model to partnership The 
development of partnership cooperation with 
public formations in the fi eld of law enforce-
ment and public safety is considered by law en-
forcement agencies as a strategic task, directing 
the reform process to the development and im-
provement of the quality of social interaction, 
the creation of a new security system that allows 
effective resistance to crime in modern condi-
tions.

The main premise of the partnership be-
tween the police and society is the objective 
need to increase the level of involvement of 

the population and civil society structures in 
the process of ensuring security and public 
order in streets, squares, stadiums, squares, 
parks, stations and other public places, as well 
as solving the problem combating criminal of-
fenses in the places of residence of citizens, 
since the police, in the conditions of a signifi -
cant reduction in the number of personnel in 
the conditions of martial law, cannot always 
cope with the solution of this task on their 
own.

Keywords: police, martial law, law enforcement 
agencies, law enforcement, interaction, community, 
law and order.


