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РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ  

ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

У статті визначено роль органів місцевого самоврядування 

в організації взаємодії поліції та територіальних громад. 

Констатовано, що реалізація правоохоронної функції є спільним 

завданням органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Охарактеризовано законодавчі акти, які 

наділяють органи місцевого самоврядування повноваженнями 

у сфері забезпечення публічного порядку й безпеки. Доведено, що 

публічну безпеку як стан захищеності інтересів особи, суспільства 

й держави від протиправних посягань не може бути забезпечено 

виключно зусиллями державного апарату. Установлено, що 

територіальні громади, місцеві інтереси яких репрезентуються 

в організаційній діяльності органів місцевого самоврядування, 

є суб’єктами правоохоронної діяльності, які самостійно 

забезпечують публічну безпеку й порядок. Розкрито зміст 

правоохоронної діяльності з позиції адміністративного права, що 

передбачає чіткий порядок адміністративно-правових відносин, 

які виникають у результаті дії адміністративних норм, втілення 

у практичну діяльність адміністративних прав і обов’язків.  

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; Національна 

поліція; територіальні громади; правоохоронна функція; органи 

державної влади; публічна безпека; адміністративне право; 

адміністративні правововідносини; адміністративні норми; 

правоохоронна функція; публічний контроль; компетенція. 

Постановка проблеми. Однією з головних умов успішного функціонування 

будь-якої соціальної системи є об’єднання зусиль та можливостей її складових 

елементів для досягнення загальної мети. Правоохоронна діяльність, реалізація якої 

є спільним завданням органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

не є винятком із цього правила. 
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На сьогодні прийнято цілу низку законодавчих актів, які наділяють органи 

місцевого самоврядування значними повноваженнями у сфері забезпечення 

публічного порядку й безпеки. Саме в системі місцевого самоврядування, на думку 

О. М. Солоненка, можна оперативніше, порівняно з органами державної влади, 

вирішувати питання, пов’язані з охороною громадського порядку, реалізацією прав  

і свобод громадян. Адже заходи, які вживають правоохоронні та інші державні 

органи щодо посилення боротьби зі злочинністю, не завжди, з точки зору врахування 

місцевих особливостей, адекватні наявній ситуації, і тому недостатньо дієві [1, с. 3].  

Ситуація, коли місцеве самоврядування не є частиною державного апарату, але 

наділено значними повноваженнями щодо забезпечення публічної безпеки  

й порядку, стає цілком закономірним процесом, оскільки безпеку як стан 

захищеності інтересів особи, суспільства й держави від протиправних посягань,  

з огляду на її системну природу, не може бути забезпечено виключно зусиллями 

державного апарату. Саме тому територіальні громади, місцеві інтереси яких 

репрезентуються в організаційній діяльності органів місцевого самоврядування,  

є суб’єктами правоохоронної діяльності, які самостійно забезпечують публічну 

безпеку й порядок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі напрями діяльності органів 

місцевого самоврядування у процесі організації взаємодії поліції та територіальних 

громад проаналізовано в роботах М. М. Баймуратова, О. І. Безпалова, С. Г. Братель, 

В. А. Глуховері, О. В. Джафарова, Н. І. Дідика, О. С. Дніпрова, В. В. Кадали, 

О. Ф. Кобзар, С. В. Павленка, М. Б. Палій, М. Я. Петренка, О. В. Плахотніка, 

А. А. Русецького, В. В. Сокуренка, О. М. Солоненка, В. А. Троян, І. Ю. Хомишин. 

Однак, зважаючи на суттєве оновлення чинного адміністративного 

законодавства, спрямоване на врегулювання правовідносин щодо діяльності 

територіальних громад, з’ясування ролі органів місцевого самоврядування в процесі 

організації взаємодії останніх з органами поліції потребує нового осмислення. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі норм чинного адміністративного 

законодавства та практики його реалізації визначити роль органів місцевого 

самоврядування в організації взаємодії поліції і територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найбільш пріоритетних напрямів 

діяльності органів місцевого самоврядування, у якому чітко проявляється спільний 

характер повноважень останніх з органами державної влади в особі правоохоронних 

органів, є правоохоронна діяльність. 

С. Г. Братель зазначає, що правоохоронна діяльність, із позиції 

адміністративного права, передбачає чіткий установлений порядок адміністративно-

правових відносин, які виникають у результаті дії адміністративних норм, втілення  

у практичну діяльність адміністративних прав та обов’язків. У правоохоронній сфері 

в контексті адміністративно-правового регулювання діють адміністративно-правові 

норми, аналогічні правовідносини, адміністративні акти реалізації прав та обов’язків 

[2, с. 54]. Слід наголосити, що в коментованому визначенні вчений використовує 

правові категорії «правоохоронна сфера» та «правоохоронна діяльність», які, на 

нашу думку, співвідносяться як форма та зміст. 

А. А. Русецький розглядає визначення правоохоронної діяльності на 

регіональному рівні як практичну діяльність правоохоронних органів, спрямовану на 

забезпечення ефективної спільної роботи відповідних правоохоронних органів на 

регіональному рівні задля досягнення конкретної, чітко встановленої мети [3, с. 44]. 
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Убачається, що автор застосовує вузький підхід до визначення правоохоронної 

діяльності, виокремлюючи її сутнісні характеристики, обумовлені регіональними 

особливостями реалізації правоохоронної функції.  

Більш ґрунтовно визначає мету правоохоронної діяльності М. Б. Палій, яка 

переконана, що правоохоронна діяльність спрямована насамперед на виконання 

завдань щодо забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод 

людини та громадянина, охорони прав і законних інтересів державних органів та 

установ, недержавних організацій, трудових колективів і громадських об’єднань, 

боротьби зі злочинами та іншими видами правопорушень [4, с. 14]. Крім деталізації 

завдань правоохоронної діяльності щодо забезпечення законності в публічному 

управлінні, учена уточнює й об’єкти правоохорони, які включають такі складові 

елементи, як: а) права і свободи людини та громадянина; б) права і законні інтереси 

державних органів та установ; в) недержавні організації; г) трудові колективи; 

ґ) громадські об’єднання. 

Як слушно зауважує І. Ю. Хомишин, одним із головних принципів охорони 

правопорядку є участь у цьому процесі представників територіальної громади. 

Дослідниця підкреслює, що особливої актуальності набувають уміння та навички 

поліцейських будувати ефективні взаємовідносини з громадськими право-

охоронними формуваннями та їх окремими представниками [5, с. 6]. 

Висловлені твердження дають підстави для виокремлення характерної 

особливості реалізації правоохоронної функції публічного управління на місцевому 

рівні, здійснення якої відбувається в тісній взаємодії з територіальними громадами 

за безпосередньої організаційної ролі органів місцевого самоврядування, законодавчі 

підстави функціонування яких визначено в Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Відповідно до статті 2 вказаного законодавчого акта, місцеве самоврядування  

в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України [6]. Інакше кажучи, місцеве самоврядування в Україні 

становить проголошену на конституційному рівні самостійну або ж під 

відповідальність самоврядних органів діяльність населення щодо вирішення питань 

місцевого значення, зумовлених власними інтересами або історичними 

особливостями соціально-економічного й політичного розвитку територій. 

Місцеве самоврядування слугує дієвим механізмом реалізації народовладдя та  

є одним з основоположних конституційних принципів, адже народ, згідно зі ст. 5 

Конституції України, як носій суверенітету та єдиного джерела влади здійснює 

останню безпосередньо та через органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування [7]. 

У науковій літературі іноді трапляються доволі дискусійні висновки щодо 

відсутності сучасної системи адміністративного законодавства, що регулює питання 

взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування [8, с. 160; 9, с. 89; 10, с. 16;  

11, с. 11; 12, с. 17; 13, с. 48]. 

До того ж аналіз ст.ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні» дозволяє висновувати протилежне, оскільки до питань місцевого 

значення, серед іншого, віднесено й охорону публічного порядку та безпеки, 
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організацію та утримання місцевих органів правопорядку, вирішення питань про 

чисельність і витрати на утримання їх працівників, здійснення матеріально-

технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-

побутових умов.  

Аналіз зазначених повноважень свідчить про те, що деякі з них знаходяться  

в одночасному спільному віданні територіальних органів Національної 

поліції України та органів місцевого самоврядування, у зв’язку з чим здійснити їх 

розмежування є вкрай складним завданням. Висловлену думку поділяє О. С. Дніпров 

і наголошує, що взаємодія вказаних суб’єктів могла б бути більш ефективною та 

впорядкованою, якби можна було б розмежувати їхні повноваження в усіх сферах 

громадського життя. На практиці виконати це складно, адже й органи місцевого 

самоврядування, і поліція виконують низку функцій як державного рівня, так  

і місцевого [14, с. 18]. Вирішення цього питання, на наш погляд, убачається  

в запровадженні на законодавчому рівні можливості укладення адміністративних 

договорів про співпрацю в правоохоронній сфері між органами місцевого 

самоврядування та органами Національної поліції України. Задля практичної 

реалізації вказаної пропозиції вважаємо за доцільне доповнити статтю 88 Закону 

України «Про Національну поліцію» частиною 3 такого змісту: «керівники 

територіальних органів Національної поліції укладають договори про співпрацю  

з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку». 

У найбільш повному вигляді функція взаємодії з територіальними громадами 

розкривається у службовій діяльності підрозділів превенції, правовий статус яких 

закріплено на підзаконному рівні, адже в Законі України «Про Національну поліцію» 

теж залишено поза увагою визначення порядку їх створення та функціонування. 

Наявність окресленої законодавчої прогалини також підтверджують й інші науковці. 

Зокрема, В. А. Глуховеря наголошує на необхідності визначення правового статусу 

поліції превентивної діяльності. На думку вченого, фактичне існування цього 

підрозділу вимагає внесення відповідних законодавчих змін у частині визначення 

структури Національної поліції України [15, с. 22]. З огляду на наявність указаного 

недоліку в законодавстві, уважаємо за доречне розглянути правоохоронні функції 

поліції превентивної діяльності більш докладно. 

Дефініція «превенція», як стверджує Н. І. Дідик, має латинське походження та 

означає попередження, запобігання кримінальним правопорушенням. У праві 

превентивними заходами називають профілактичні та інші заходи, спрямовані на 

запобігання кримінальним правопорушенням та іншим правопорушенням  

[16, с. 190]. 

Превентивна діяльність, на думку В. В. Сокуренка, являє собою спеціальний 

вид діяльності уповноважених на це спеціальних органів поліції, спрямований на 

здійснення системи загальних та спеціальних заходів із виявлення й усунення 

причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, та вплив на осіб, схильних 

до протиправної поведінки [17, с. 71]. Очевидно, використовуючи правову дефініцію 

«спеціальний орган поліції», учений висловлює слушну пропозицію щодо 

необхідності надання спеціального статусу підрозділам превентивної діяльності  

з визначенням повноважень у сфері взаємодії з територіальними громадами та 

органами місцевого самоврядування. 
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Аналіз функцій Департаменту превентивної діяльності дозволив виокремити 

напрями його діяльності, які передбачають необхідність налагодження прямої 

взаємодії між територіальними органами Національної поліції України та органами 

місцевого самоврядування [18]. Проведений аналіз зазначених положень дає змогу 

констатувати, що функціональне оснащення діяльності підрозділів превентивної 

діяльності має зовнішнє та внутрішнє спрямування. І якщо внутрішньоорганізаційна 

функція реалізації таких повноважень має чітко виражене субординаційне 

спрямування, то зовнішньоорганізаційний напрям превентивної діяльності 

характеризується суто координаційними відносинами з іншими суб’єктами 

публічного управління, включаючи органи місцевого самоврядування. 

Висновки. Отже, роль органів місцевого самоврядування в організації 

взаємодії поліції та територіальних громад має соціально обумовлений характер і 

реалізується в таких напрямах: 

– визначення у взаємодії з територіальними органами Національної поліції 

України пріоритетних завдань щодо охорони публічного порядку й безпеки, а також 

планів роботи щодо реалізації правоохоронної функції; 

– здійснення публічного контролю за станом охорони публічного порядку та 

безпеки; 

– заслуховування звітів керівників територіальних органів Національної 

поліції України щодо рівня криміногенної обстановки на території обслуговування 

та стану забезпечення публічного порядку й безпеки; 

– заохочення в межах компетенції працівників територіальних органів 

Національної поліції України, внесення пропозицій про застосування заходів 

дисциплінарного стягнення за порушення працівниками службової дисципліни; 

– участь у фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні 

регіональних програм правоохоронної спрямованості. 
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THE ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES   

IN THE ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN POLICE 

 AND LOCAL COMMUNITIES 

 

The article defines the role of local governments in the organizing of interaction between the police and local 

communities. It is stated that the implementation of the law enforcement function is a common task of state authorities 

and local governments. Legislation that gives local governments powers in the field of public order and security is 

described. To date, a number of legislative acts have been adopted that give local governments significant powers in 

the field of public order and security. It is proved that public security as a state of protection of the interests of the 

individual, society and the state from unlawful encroachments cannot be ensured solely by the efforts of the state 

apparatus. It has been established that the territorial communities, whose local interests are represented in the 

organizational activities of local self-government bodies, act as subjects of law enforcement activities, independently 

ensuring public security and order. The content of law enforcement activity from the standpoint of administrative law 

is revealed, which provides a clear order of administrative-legal relations that arise as a result of administrative 

norms, the implementation of administrative rights and responsibilities. Local self-government serves as an effective 
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mechanism for the realization of democracy and is one of the fundamental constitutional principles. In its fullest form, 

the function of interaction with territorial communities is revealed in the service activities of prevention units. The role 

of local governments in organizing interaction between the police and territorial communities has been determined, 

which is implemented in the following areas: determining, in cooperation with the territorial bodies of the National 

Police of Ukraine, priority tasks for the protection of public order and security, as well as work plans for the 

implementation of law enforcement functions; implementation of public control over the state of protection of public 

order and security; listening to the reports of the heads of the territorial bodies of the National Police of Ukraine on 

the level of the criminogenic situation in the service area and the state of ensuring public order and security. 

 

Key words: local self-government bodies; National police; territorial communities; law enforcement function; state 

authorities; public security; administrative law; administrative legal relations; administrative norms; law 

enforcement function; public control; competence. 
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