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говорити про можливість перевиховання злочинця, а в подальшому і про 

звільнення такої особи з місця позбавлення волі достроково. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.  

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

В Україні забезпечення прав і свобод людини і громадянина є одним із 

фундаментальних завдань процесу реформування, що набуває особливого 

значення в контексті євроінтеграції української держави. Її прагнення стати 

повноправним членом світового співтовариства спрямоване на зміщення 

векторів діяльності правоохоронних органів з метою забезпечення ними 

національних конституційних норм та світових стандартів дотримання прав і 

свобод людини і громадянина. 

На сьогоднішній день в Україні створено концептуально новий підхід до 

організаційно – правових засад функціонування правоохоронних органів, не 

виключенням є і Національна поліція України, першочерговими завданнями 

якої є гуманізація її діяльності, підвищення авторитету, побудова 

партнерських відносин між поліцією та громадянами. Слід зазначити, що 

такої взаємодії можна досягти шляхом громадського контролю, тобто так 

званого інструменту громадської оцінки ступеня виконання правоохоронними 

органами їхніх соціальних завдань та службових повноважень. Громадський 

контроль відіграє важливу роль й у протидії корупції. Насамперед ця роль 

полягає у сприянні прозорості функціонування правоохоронних органів, що, у 

свою чергу, створює сприятливі умови для запобігання корупції, виявлення 

фактів корупційних правопорушень і притягнення винних осіб до 

відповідальності. 
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Аналіз нормативно – правових актів спрямованих на запобігання 

корупції, дозволяє виокремити основні організаційно – правові передумови 

ефективної участі громадськості у запобіганні корупції, серед яких: 

1) підвищення інформаційної відкритості та прозорості діяльності органів 

Національної поліції, вчасного інформування ними про свої рішення, надання 

вичерпних пояснень про наміри; 

2) забезпечення доступності та підзвітності, особливо з тих питань, що 

стосуються безпосередньо громадян; 

3) подальше вдосконалення чинного законодавства, що забезпечить дієві 

механізми для участі громадськості у формуванні та реалізації антикоруп-

ційної політики; 

4) налагодження стійких форм конструктивного діалогу між 

громадськістю та поліцією щодо формування і реалізації державної 

антикорупційної політики на принципах партнерства та взаємодії [2, с. 59]. 

Крім того, у ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» 

зазначається, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та 

взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 

об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх 

потреб. Варто звернути увагу на те, що одна з форм громадського контролю – 

участь громадськості у формуванні органів публічної влади. Так, відповідно 

до ст. 51 Закону України «Про Національну поліцію» для забезпечення 

прозорого добору та просування по службі поліцейських на підставі 

об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного 

поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового 

використання в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії. До 

складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб, 

із яких два представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, 

високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет [1]. 

Разом з тим, одним із основних завдань громадського контролю за 

діяльністю поліції є інформування населення з питань запобігання корупції, 

що у свою чергу сприяє збільшенню відсотку осіб, які негативно ставляться 

до корупційних проявів, а також активізації їх діяльності щодо протидії та 

запобігання корупції. У законі України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на  

2014–2017 роки» зазначається на необхідності проводити на постійній основі 

інформаційні кампанії, орієнтовані на різні соціальні групи та спрямовані на 

усунення толерантного ставлення до корупції, підвищення рівня співпраці 

влади та громадян у протидії корупції. Дане положення знайшло 

відображення у ч. 3 ст. 89 «Про Національну поліцію» – поліція надає 

підтримку програмам правового виховання, пропагує правові знання в 

освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій діяльності. 

З огляду на вище викладене можна зробити висновок, що участь 

громадськості у проведенні державної антикорупційної політики та 

запобіганні корупції в діяльності органів Національної поліції України, 

загалом, є позитивним досвідом. Необхідно також зауважити, що ефективність 

громадського контролю за правоохоронними органами може бути досягнута 
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лише шляхом тісної взаємодії останніх з громадянами на засадах партнерства 

та взаємоповаги. Не слід забувати і про необхідність чітко врегульованої 

нормативно – правової бази, яка б регламентувала порядок та особливості 

здійснення громадського контролю за діяльністю органів Національної поліції 

у сфері запобігання корупції. 
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