ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ
ТА ГРОМАДИ
(Community Policing)

Взаємодію поліції та громади ще
називають англійським терміном
Community Policing
(CoP). Вона полягає
у тому, що поліція
працює, враховуючи
думку громади щодо
проблем безпеки
та громадського
порядку на території
обслуговування.
Community Policing –
це постійна взаємодія
поліції з населенням
та місцевою владою
заради спільного
безпечного простору.
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Що передбачає
співпраця поліції
та громади?

Community Policing – це підхід у щоденній роботі поліції, побудований на принципах постійної
комунікації, де:
- поліція та місцева громада відчувають спільну відповідальність за безпеку;
- поліція реагує на місцеві потреби й вимоги, які визначає громада;
- взаємодія і комунікація між населенням і поліцією є ефективною і приносить результати;
- застосовується індивідуальний підхід до вирішення місцевих проблем у взаємодії з населенням та відповідальними органами влади;
- співпраця спрямована на попередження правопорушень і наявний спільний план превентивної діяльності.
CoP – це не ізольована програма або ж окреме поліцейське
управління чи відділок, а підхід у щоденній роботі поліції!

Community Policing
виконує такі завдання:
Покращення якості
життя людей.
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Підвищення якості
послуг, що надаються
поліцією людям.
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Попередження
злочинності.
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Розбудова взаємної
довіри між населенням і поліцією.
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5

Заохочення людей до
участі в житті
місцевих громад.
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Забезпечення
більшої видимості
роботи поліції.

7

Посилення соціальної
відповідальності.
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Навіщо Community
Policing потрібна
громаді?

Потреба у безпеці є однією з базових потреб людини, а співпраця поліції та громади – найкращий спосіб її забезпечити. Адже цей підхід ґрунтується на взаємодії між усіма, від кого
залежить безпека: між громадою, поліцією та місцевою владою.
Що ж дає розвиток Community Policing конкретним мешканцям
конкретних громад?
Вони зможуть повідомляти поліції про проблеми у сфері безпеки та
спільно з поліцією шукати рішення для їх подолання.
Місцева поліція у плануванні роботи буде враховувати думку населення з питань безпеки. А на підставі цієї інформації формуватимуться
місцеві програми із підвищення безпеки.
Запровадження інноваційних платформ комунікації з населенням
(онлайн-платформи, створення «карт злочинності» (crime mapping), тематичні зустрічі, спільні ініціативи тощо) допоможе мешканцям швидше отримувати реакцію на свої звернення та ефективніше вирішувати
проблеми з безпекою.
За рахунок більш тісної комунікації та взаємодії між населенням і
поліцією збільшиться рівень поінформованості людей про те, що робить
поліція, яка її роль, права та обов’язки.
Зосередження уваги на причинах злочинів дозволить завчасно попереджати їх.
Громада зможе контролювати діяльність поліції, отримувати актуальну інформацію про стан безпеки за місцем проживання.
Критерієм оцінки роботи поліції стане те, як поліція вирішує проблеми
у сфері безпеки, визначені населенням. При цьому саму оцінку також
даватимуть представники громад, органів місцевого самоврядування,
незалежні експерти.
Керуючись принципом «обгороджуйся не парканом, а добрими
сусідами», люди завжди воліють обирати собі помешкання там,
де менше проблем із безпекою, тобто там, де ефективно працює
Community Policing. Окрім іншого, такі оселі стають вигідним
капіталовкладенням для їхніх власників. Розвиток співпраці
поліції та громади – це безпечний район/селище/місто.
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Навіщо Community
Policing потрібна
місцевій владі?

Відповідальна місцева влада завжди зацікавлена у забезпеченні правопорядку на своїй території. Адже від рівня безпеки в громаді залежить і добробут людей, від швидкого й ефективного
реагування на злочини – їхня захищеність, а від превентивної роботи – менша кількість правопорушень і злочинів в майбутньому.
Чи цим повинні займатися лише правоохоронні органи? Зрозуміло, що ні. Безпека в місті, селі, селищі є спільною відповідальністю і поліції, і місцевої влади, і мешканців.
Чи можуть їм у цьому допомогти люди і місцеве самоврядування? Безумовно так!
Місцева влада відповідає за забезпечення добробуту, освітлення території в темну пору доби, ремонт доріг та пішохідних доріжок, аварійних будинків тощо. Саме тому їхня роль у розвитку
Community Policing дуже важлива.
Community Policing дозволяє фокусувати діяльність поліції на
важливих для населення аспектах безпеки в місті (наприклад, наркоманія, квартирні крадіжки та ін.) та домовитися, як їх краще вирішити.
Місцева влада спільно з мешканцями може визначити небезпечні для людей ділянки в місті, селі, селищі та краще зрозуміти
потреби в безпеці.
Місцева влада може відповідати на запити людей щодо підвищення рівня безпеки конкретними діями, через що довіра до неї
зростатиме.
Місцева влада може сформувати пріоритети в сфері розвитку
міста (території), які важливі для населення, та передбачити ефективний план досягнення цілей.
Безпечна територія привабливіша для інвестиційних проектів, а
це дає можливість залучити зовнішні кошти для розбудови міст і
селищ.
Чим безпечніше місто чи село, тим воно комфортніше для туристів, які забезпечать додатковий дохід для громади.

джерело: kievcity.gov.ua / Тарас Бондаренко

Приклад взаємодії
місцевої влади
та поліції:
Представники благоустрою
влаштовують спільні патрулювання з поліцією задля
виявлення та припинення незаконної торгівлі
«Муніципальна дружина» у
центрі міста спостерігає за
порядком та допомагає при
необхідності перекривати рух
під час масових заходів, у випадках виявлення правопорушень викликають патруль.
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Навіщо Community
Policing потрібна
поліції?

Поліцейські є частиною громади, яку покликані захищати. Вони є надією людей на те, що
кривдники будуть покарані.
Чи добре працює поліція, можна сказати по тому, чи здатна вона ефективно вирішувати
проблеми безпеки на території обслуговування.

Сучасна поліція у своїй роботі орієнтується на потреби місцевої громади.
Закон України «Про Національну поліцію» визначає необхідність взаємодії поліції і населення на засадах партнерства. Для чого ж були прийняті ці норми і навіщо самій поліції треба
розвивати взаємодію з громадою?
Завдяки залученню людей (наприклад, спільне патрулювання, нагляд за територією і вчасне
інформування патрульних) поліція зможе ефективніше запобігати новим правопорушенням. Як
наслідок, поменшає роботи, пов’язаної із реагуванням на вчинені правопорушення і розслідуванням скоєних злочинів.
Співпраця з активними мешканцями дозволить заручитись підтримкою громади і будувати
довіру між поліцейськими та мешканцями.
Вирішення проблем, які турбують громаду, сприяє формуванню позитивного іміджу поліції.
Співпрацюючи з громадою, поліція має можливість підвищувати обізнаність мешканців про
свою роботу (наприклад, про межі компетенції поліцейських або про альтернативні шляхи вирішення проблем). А це дозволить в подальшому зменшити навантаження на патрульну поліцію.
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В яких країнах
працює Community
Policing?

СоР є складовою частиною повсякденної роботи поліції у таких країнах, як Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Іспанія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія та США.
У багатьох країнах є практика neighborhood watch (укр. сусідська варта), коли мешканці одного котеджного містечка
або двору багатоповерхового будинку ділять між собою
зміни «патрулювання» та спостерігають за місцевістю. Наприклад, наглядають за припаркованими автівками або
дитячими майданчиками у дворі будинку. У випадках, коли
мешканці помічають щось підозріле або небезпечне, вони
викликають поліцію (за допомогою 911 (102) або за спеціальним прямим номером телефону).

В Україні діє програма ПОЛіС від
міжнародної організації IREX. На
базі бібліотек або інших організацій проводяться тематичні
зустрічі поліцейських із членами
громади. Такі зустрічі дозволяють громаді зрозуміти повноваження поліцейських та поставити їм будь-які запитання, навіть
ті, що не стосуються служби. Це
зближує громаду з офіцерами
поліції.
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