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Президентские выборы 2018 г. должны стать 

очередным этапом развития российской политиче-

ской системы и совершенствования реализации из-

бирательных прав граждан страны. 
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Органи державної влади забезпечують громад-

ський порядок у країні в цілому насамперед шля-

хом створення політичних, правових, економіч-

них, організаційних та інших умов, що дозволяють 

підтримувати належний громадський порядок і 

здійснювати його охорону. 

У той же час система конкретних правових і ор-

ганізаційних заходів, що складають зміст безпосе-

редньо охорони громадського порядку реалізується 

переважно у муніципальних утвореннях: міських і 

сільських поселеннях, у яких здійснюється міс-

цеве самоврядування. І оскільки сьогодні Україна 

є фактично сукупністю муніципальних утво-

рень, функція охорони громадського порядку 

на території повинна розглядатися, у першу 

чергу, як предмет відання місцевого самовряду-

вання, а вже потім як завдання держави. 

Варто наголосити на безрезультатності будь-

яких спроб виділення «місцевих справ», принци-

пово відмінних від державних. Функція охорони 

громадського порядку іманентно властива місце-

вому самоврядуванню. Повноцінне самовряду-

вання неможливе без задоволення потреби насе-

лення у належному громадському порядку. Од-

нак питання охорони громадського порядку 

мають місцеве значення лише в тому плані, що 

вирішуються на конкретній території і даними 

суб'єктами місцевого самоврядування, однак зали-

шаючись при цьому частиною загальнодержавної 

проблеми правопорядку в країні. 

Взаємодія – філософська категорія, що відо-

бражає процеси впливу об'єктів один на одного, 

їхню взаємну обумовленість і породження одним 

об'єктом іншого. Взаємодія – універсальна форма 

руху, розвитку, визначає існування і структурну ор-

ганізацію будь-якої матеріальної системи [1, c. 75].  

Взаємодія – 1. Взаємний зв'язок явищ. Взаємо-

дія попиту та пропозиції.  

2. Взаємна підтримка. Взаємодія військ (пого-

джені дії військ при виконанні бойової задачі).  

Зважаючи на сказане, визначимо, що взаємодія 

органів правопорядку з органами державної влади 

та місцевого самоврядування і населенням щодо 

охорони громадського порядку – погоджений за мі-

сцем, часом та характером комплекс певних захо-

дів, які проводяться підрозділами органів правопо-

рядку з метою захисту інтересів держави, прав та 

свобод громадян, підприємств, установ та організа-

цій всіх форм власності від протиправних посягань. 

Воно містить своєчасний обмін інформацією між 

відповідними суб’єктами, одночасність проведення 

необхідних заходів, персональну відповідальність 

та взаємний контроль. 

Основними принципами взаємодії органів пра-

вопорядку з іншими правоохоронними органами, 

державними органами, населенням щодо охорони 

громадського порядку є: 

- суворе дотримання законності; 

- оперативність розгляду і прийняття рішень 

з питань, що потребують спільного вирішення та 

забезпечення їх виконання у межах визначеної ком-

петенції; 

- комплексне використання у випадку необ-

хідності сил і засобів, що є у розпорядженні взаємо-

діючих сторін. 

Ефективність забезпечення правопорядку ба-

гато в чому залежить від безпосереднього зв'язку ор-

ганів правопорядку з трудовими колективами, насе-

ленням і засобами масової інформації. Спираючись 

на підтримку трудових колективів, населення і засо-

бів масової інформації, органи правопорядку більш 

успішно будуть вирішувати задачі щодо забезпе-

чення громадського порядку і громадської безпеки. 

Співробітники органів правопорядку по-

винні проводити у трудових колективах і серед 

населення інформаційно-консультативну дія-

льність. Роз'яснювати закони та інші правові акти з 

питань забезпечення правопорядку, особистої і гро-

мадської безпеки, охорони власності від протиправ-

них посягань. Вони інформують населення про стан 

правопорядку в місті, іншому населеному пункті, чи 

у зонах відпочинку. 

Важливе значення в організації взаємодії має 

зміцнення зв'язку з трудовими колективами і насе-

ленням на закріпленій території. У цих цілях органі-

зовуються і проводяться профілактичні заходи із за-

лученням громадян. Населення інформується про 

стан громадського порядку, про припинення і розк-

риття злочинів. Керівники та співробітники органів 

правопорядку звітують у трудових колективах, пе-

ред населенням, що проживає на території, яка обслу-

говується, про роботу органів правопорядку. 

Підрозділами органів правопорядку мають 

практикуватися письмові й усні (по радіо, телеба-

ченню) звертання до населення чи міста району або 

до конкретної категорії громадян, що несуть відпо-

відальність за виховання неповнолітніх. Звертання 

можуть містити прохання про сприяння співробіт-

никам органів правопорядку у організації охорони 

порядку на території району, мікрорайону, міста. У 

звертаннях вносяться пропозиції про утворення фо-

рмувань із мешканців того чи іншого будинку для 

охорони порядку в під'їздах, дворах у денний і вечі-

рній час, а також для попередження квартирних кра-

діжок, викрадення автотранспортних засобів та ін-

ших злочинів. Громадянам співробітниками органів 

правопорядку повідомляються номери телефонів, 

по яких вони можуть цілодобово передавати необ-

хідну інформацію про протиправні посягання на їхні 

права, свободи, майно й інші законні інтереси. 

Нерідко органи правопорядку звертаються до 

населення з проханням посприяти їй у розшуку зло-

чинців, виявленні свідків, доказів у справі, встанов-

ленні особистості по невідомих трупах, розшуку ви-

крадених дітей, а також в одержанні іншої інформа-

ції, корисної для боротьби з правопорушеннями. 

Підтримка зв'язку з засобами масової інформа-

ції. Необхідною умовою успішного виконання за-

дач і функцій, покладених на органи правопорядку, 

є підтримка ними зв'язку із засобами масової інфо-

рмації. 

Контакти з журналістами та іншими представ-

никами засобів масової інформації мають за мету 

надання їм допомоги в одержанні та перевірці інфо-
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рмації (проведення інтерв'ю, ознайомлення з мате-

ріалами, залучення представників преси для участі 

в рейдах, патрулюванні й інших заходах). 

З найбільш актуальних і важливих питань дія-

льності органів правопорядку мають проводитися 

прес-конференції, брифінги, прийоми, зустрічі 

представників преси з керівництвом підрозділів ор-

ганів правопорядку; для більш об'єктивного інфор-

мування представників засобів масової інформації 

готуються прес-релізи. 

Прес-конференція – це зустріч керівників під-

розділів органів правопорядку із представниками 

засобів масової інформації для бесіди з питань, що 

представляють великий суспільний інтерес, із при-

воду якої-небудь важливої події. Як правило, після 

відповідного заяви керівника він чи інші посадові 

особи органу відповідають на питання присутніх 

кореспондентів. 

Брифінг – коротка нарада з представниками за-

собів масової інформації, де виражається позиція 

керівництва місцевої міліції з питання, яке цікавить 

громадськість та дається інформація про події за пе-

вний період часу, конкретну роботу органу.  

Прес-реліз – спеціальний бюлетень, підготов-

лений підрозділом органу правопорядку для праці-

вників засобів масової інформації. У ньому міс-

тяться повідомлення, інформація про яку-небудь 

подію, проблему і т.п. 

Співробітники органів правопорядку мають 

виступати перед журналістами і представниками 

інших засобів масової інформації на радіо, телеба-

ченню, у пресі; консультувати редакції з публіка-

цій, що готуються. 

Велике значення у формуванні позитивної гро-

мадської думки про роботу органів правопорядку 

щодо зміцнення правопорядку мають зв'язки з де-

путатами, представниками політичних партій, ру-

хів, релігійних об'єднань та ін. 

До найбільш розповсюджених форм зв'язку з 

представниками і лідерами зазначених об'єднань 

належать: 

 - підтримка з керівниками і лідерами націона-

льних земляцтв, релігійних об'єднань постійних ві-

дносин, координація зусиль щодо запобігання між-

національних конфліктів серед населення, у тому 

числі через засоби масової інформації; 

 - участь представників органів правопорядку 

у з'їздах, конференціях, демонстраціях та інших за-

ходах, проведених громадськими об'єднаннями; 

 - обмін інформацією з депутатами, лідерами 

громадських рухів і релігійних конфесій; 

 - інтерв'ювання лідерів партій, рухів, земляцтв 

із питань забезпечення громадського порядку і гро-

мадської безпеки у санаторно-курортних та інших 

зонах відпочинку, а також з метою з'ясування гро-

мадської думки про роботу місцевої міліції. 
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