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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМППСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ 

ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Створення умов для подапьшого розвитку України, забезпечення їі конкуреmоспроможності, 

гарантування прав та свобод mодини і громадянина, зміцнення міжнародних nозицій 

та авторитету країни у сучасному світі значною мірою запежить від ефективного функціонування 

державних структур сектору безпеки: Збройних Сил України, напіонапьної Гвардії, внутрішніх 

військ, органів й підрозділів МВС України, державної прикордонної служби України, інших 

правоохоронних органів, розвідувальних та контррозвідувальних служб, сил охорони кордонів та 

цивіпьного захисту. 
Зовнішні викпнки щодо територіальної цілісності держави, зміна соціально-політичної 

ситуації у країні, розвиток nроцесів демократизації в суспільстві, у тому числі і в органах 

внутрішніх справ, акrуалізува= проблему соціальної взаємодії. Як у цілому в країні, так 

і в органах внутрішніх справ громадські організації є однією з форм прояву демократизації. 

Головними цілями взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями є: 

• створення ефективних механізмів взаємодії з громадськими формуваннями, які 

забезпечують успішне виконання покладених на органи внутріпшіх справ і внутрішні війська 

завдань; 

• проведення в органах внутрішніх справ узгодженої політики в галузі формування 

у населення об'єктивної оцінки діяльності МВС України і створення позитивного образу 

сnівробітника органів внутрішніх справ, військовослужбовця внутріпшіх справ; 

• nоширення достовірної інформапії про діяльність органів внутрішніх справ і внутріпшіх 

військ, роз'яснення державної політики у сфері внутрішніх справ; 

• nідвищення рівня взаємної довіри і nартнерства між населенням та органами внутрішніх 

справ і внутрішніми військами тощо. 

Сьогодні існують ефективні форми сnіпьної діяльності органів внутрішніх справ та громадян 

щодо охорони правоnорядку: 

• добровіпьні та козачі дружини, 

• волонтерська діяльність, 

• добровіпьні загони самооборони, 

• оnеративні загони і загони сприяння міліції, у тому числі й молодіжні. 

72 



ІП Мі:нснародна науково-практична конференція 

«Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти» 

Саме 01.04.2015 набув чинності Закон України «Про внесеІШЯ змін до деяких законів 
України щодо волонтерської діяльності» від 05.03.2015, у якому з'явилося доповнеІШЯ щодо 
надаІШЯ волонтерської допомоm Збройним Силам України, ішпим військовим формуванням, 
правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових 

режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведеІШЯ антитерористичної операпії. Це є лише 

часткове регулювання відносин, пов'язаних з унормуванням діяльності громадських організапій 

та об'єднань волонтерського руху в Україні та координації спільних дій між ними та органами 

МВС та іншими силовими сгрукгурами. Однак і таке позитивне просування вперед погребує 

удосконалеІШЯ на рівні прийняття підзаконних адмінісгративно-правових актів, які б чітко 

окреслювали обов' язки та функції сторін під час їхньої співпрапі. 

Різноманітних добровільних формувань у країні налічується понад 40 тис., і у них задіяні 450 
тис. осіб - це серйозна сила, завдяки якій щорічно тільки виявляються сотні тисяч 

адмінісгративних правопорушень. 

За останній рік у нашій країні накопичено досвід взаємодії органів внугрішніх справ, 

внугрішніх військ і громадськості. Проте проблеми не зникають. Першочергово погребують 

вирішеІШЯ: взаємодіх ОВС і різних політичних утворень із забезпечеІШЯ громадського порядку, 

інформаційне забезпечеІШЯ тощо. 

Існуюча нормативно-правова база, що регламентує можливість участі громадян стосовно 

надаІШЯ сприяння правоохоронним органам у забезпеченні правопорядку, на жаль погребує 

вдосконалення. 

Правову основу сьогодеІШЯ у сфері національної безпеки України становлять Конституція, 

Стратегія папіовальної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затверджена Указом 

Президента України від 12 лютого 2007 року N2 105 (в редакції Указу Президента України від 8 
червня 2012 року N2 389/2012), Воєнна докгрина України, затверджена Указом Президента 
України від 15 червня 2004 року N2 648 (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 
року N2 390/2012), закони України («Про основи національної безпеки Україню> із змінами, «Про 
засади внугрішньої і зовнішньої політики» із змінами, <<Про оборону України» із змінами тощо), 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також 
. . . . . 

видаю на виконання закоІПВ шпп нормативно-правовІ акти. 

Тривалий процес реформи сектору безпеки, трансформанії окремих його структур, критичне 

знижеІШЯ компетенції керівництва органів сектору безпеки, як показав час, не призвели до чіткої 
української безпекової стратегії. Не дивлячись на сучасні суперечливі процеси задля 

адміністративно-правового регулювання взаємодії органів внугрішніх справ з громадськими 

об'єднаннями та міжнародними організаліями постає завдання приведеІШЯ норм чинного 

законодавства у відповідність до сучасних європейських і світових стандартів. 
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