REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ
Сокуренко Валерій Васильович - доктор юридичних наук, доцент, ректор
Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції
третього рангу
У статті розглянуті основні заходи з удосконалення системи забезпечення публічної безпеки
та порядку в Харківській області, превенції правопорушень, координація у цьому напрямі дій органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних правоохоронних та
контролюючих органів, громадських інститутів та населення з метою захисту конституційних
прав і свобод громадян, дітей, інших малозахищених верств населення, зниження тиску злочинного середовища на громадян, недопущення загострення криміногенної ситуації в регіоні, підвищення
захищеності інфраструктури області, проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед населення регіону, підвищення його правової свідомості та заохочення до участі у заходах із забезпечення публічної безпеки і порядку, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку
економічного, промислового, культурного, науково-технічного потенціалу Харківщини.
Ключові слова: протидія злочинності, публічна безпека, порядок, програма, правоохоронні органи, правопорядок, профілактичні заходи.
В статье рассмотрены основные меры по совершенствованию системы обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области, превенции правонарушений, координация в
этом направлении действий органов государственной власти, органов местного самоуправления,
территориальных правоохранительных и контролирующих органов, общественных институтов
и населения с целью защиты конституционных прав и свобод граждан, детей, других малообеспеченных слоев населения, снижение давления преступной среды на граждан, недопущения обострения
криминогенной ситуации в регионе, повышение защищенности инфраструктуры области, проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения региона, повышение его
правового сознания и поощрение участия в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности и порядка, создание условий для продуктивного и эффективного развития экономического,
промышленного, культурного, научно-технического потенциала Харьковщины.
Ключевые слова: противодействие преступности, публичная безопасность, порядок, программа, правоохранительные органы, правопорядок, профилактические мероприятия.
The article deals with the main measures to improve the system of ensuring public security and order in the
Kharkiv region, prevention of offenses, coordination in this area of action of state executive authorities, local
authorities, territorial law enforcement and controlling bodies, public institutions and the population in order
to protect constitutional rights and the freedoms of citizens, children, other vulnerable groups of the population,
reducing the pressure of the criminal environment on citizens, preventing the aggravation of a criminalized
sieve in the region, enhancement of the infrastructure’s security in the region, information and education
measures among the population of the region, increase of its legal consciousness and encouragement to take
part in public safety and order measures, creation of conditions for productive and effective development of
economic, industrial, cultural, scientific-technical potential of the Kharkiv region.
Key words: crime counteraction, public security, order, program, law enforcement, law enforcement,
preventive measures.
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янь, правоохоронними органами області виділяються такі:
— суспільно-політичні:
продовження
військових дій в окремих районах Луганської
та Донецької областей; вивезення із району
проведення АТО до інших областей значної
кількості озброєння та його використання у
злочинній діяльності; діяльність окремих політичних сил, які використовують фінансовоекономічні проблеми держави для критики
влади з метою формування протестних настроїв серед населення та невдоволення діяльністю урядових структур;
— економічні: корупційні процеси; недостатньо ефективні заходи щодо розвитку
виробництва та промисловості; зменшення
обсягів капітальних інвестицій; велика частка
збиткових підприємств; девальвація гривні,
знецінення доходів населення, зростання цін
на всі види товарів та послуг;
— соціальні: низький рівень заробітної
плати; безробіття; недостатня кількість робочих місць для працездатного населення;
тіньовий ринок праці; суттєве зростання цін
на комунальні послуги; бездоглядність дітей;
низький показник ефективності системи заходів щодо соціальної адаптації раніше засуджених осіб, які повернулися з місць позбавлення
волі; активні процеси внутрішньої міграції
населення: в області офіційно зареєстровано
понад 121 тис. внутрішніх переселенців із району проведення АТО; вказані громадяни є
найменш соціально захищеними, часто стають
жертвами вчинення протиправних дій; дехто
з цих громадян, не маючи законного фінансового джерела для існування, стає на шлях вчинення злочинів;
— культурні: недостатній рівень культури та правової свідомості громадян, що, поряд
з іншими факторами, сприяє поширенню алкоголізму, наркоманії, насильства в сім’ї, побутових конфліктів; низький показник впливу
на громадян громадських та релігійних інституцій щодо підвищення їх правової свідомості,
культурного та освітнього рівня.
Пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів є захист
конституційних прав і свобод громадян, забез-

Вступ. Забезпечення публічної безпеки
і порядку та протидія злочинності Законом
України «Про національну поліцію»[1] визначені як головні завдання органів поліції.
Особливого значення набуває забезпечення
публічної безпеки і протидія злочинності в
конкретному місті, селі, селищі, в конкретному
регіоні, саме там, де живуть і працюють люди.
Забезпеченню публічної безпеки і порядку
та протидія злочинності на території Харківської області органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування і правоохоронні
органи приділяють постійну увагу, розробляючи спільні заходи, організовуючи їх виконання та здійснюючи відповідний контроль.
Мета і завдання статті полягають у тому,
щоб на прикладі Харківської області розглянути проблеми забезпечення публічної безпеки і
протидії злочинності в регіоні в сучасних умовах.
Наукова розробленість тематики статті
знайшла своє відображення в наукових працях О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, С.М. Гусарова, Р.С. Веприцького, О.І. Беспалової, А.Т. Комзюка, Р.А. Калюжного, С.М. Алфьорова, інших
вчених, але вони розглядали проблеми забезпечення громадської безпеки і протидії злочинності в інших умовах і в масштабах всієї
країни.
Забезпечення публічної безпеки і порядку
та протидія злочинності на території Харківської області є одними із найбільш актуальних
проблем, що мають вирішуватися державними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Особлива увага органів
виконавчої влади до зазначених питань приділяється, враховуючи демографічні, культурні,
економічні, адміністративно- територіальні
особливості регіону, у тому числі наявність
спільного кордону з Російською Федерацією,
наближеність до захоплених незаконними військовими формуваннями окремих районів Луганської та Донецької областей, де проводиться антитерористична операція.
Серед основних факторів, які впливають
на загальний стан публічної безпеки і порядку
в області, а також сприяють вчиненню правопорушень та інших суспільно небезпечних ді№ 1, 2018

35

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

печення публічної безпеки та порядку, протидія злочинним та терористичним проявам
шляхом визначення та реалізації комплексних
заходів, спрямованих на усунення причин і
умов, що сприяють правопорушенням, координації спільних зусиль діяльності у цьому
напрямі, широкого залучення до цієї роботи
представників громадського суспільства.
Ефективність реалізації державними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, територіальними правоохоронними органами та представниками громадського суспільства заходів щодо забезпечення
публічної безпеки та порядку, протидії злочинності на території Харківської області обумовлена системністю їх проведення на основі
детального аналізу криміногенної ситуації та
застосування комплексних підходів до вирішення проблемних питань шляхом планування дієвих превентивних та примусових заходів
у рамках виконання попередніх регіональних
програм.
Системна реалізація заходів, передбачених
у регіональній Програмі забезпечення публічної безпеки та порядку в Харківській області на 2016-2017 роки[2], дозволила, навіть у
складних умовах, обумовлених продовженням
проявів сепаратизму, діяльності незаконних
злочинних угруповань, незаконної контрабанди зброї, вибухових засобів, наркотичних речовин, у цілому не допустити загострення криміногенної ситуації та гарантувати населенню
належний рівень безпеки у регіоні.
Слід відмітити, що впродовж 12 місяців
2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 73 144 кримінальних
правопорушень, що на 13,6% менше ніж за
аналогічний період минулого року (84 614).
Загалом у 2017 році відбулося (без урахування закритих з реабілітуючих підстав) 34
986 кримінальних правопорушень (проти 50
563 у попередньому році, або на 30,8% менше).
Відбулося зменшення кількості особливо тяжких правопорушень ( із 1036 до 854, або менше
на 17,6%), їх питома вага становить 2,4%. Крім
того, відмічається зменшення частки тяжких
кримінальних правопорушень на 12,3% (із 16
389 до 14 371).

Спостерігається зменшення, у порівнянні
з аналогічним періодом минулого року, фактів
смерті та зникнення без вісті (335 проти 442,
або -24,2%). Крім того, зменшилось число скоєних очевидних умисних вбивств (141 проти
152, або -7,2%).
У структурі кримінальних правопорушень більшу половину становлять правопорушення проти власності (24 239 з 34986, або
69,3%). Число злочинів цієї категорії зменшилось у порівнянні з минулим роком на 35,6%
(24 239 проти 37 617). Відбулося зменшення
шахрайств (2 423 проти 4 407, або -45,0%), та
зменшення привласнень, розтрати майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (422 проти 542, або -22,1%).
Досягнуто зменшення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності
у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року (269 проти 609, або -55,8%).
Кримінальні правопорушення, вчинені у
сфері службової та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, складають 2,4% (831) від загальної кількості. Тобто
їх кількість у порівнянні з аналогічним періодом минулого року також зменшилась (831
проти 960, або -13,4%).
Підсумовуючи, слід виділити такі позитивні тенденції щодо стану злочинності в регіоні:
- за остаточними результатами досудового розслідування відсоток розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у звітному періоді, складає 41,3% (по Україні 39,6%);
- відсоток розкриття кримінальних правопорушень, у яких особам повідомлено про
підозру, складає 43,9% (по (Україні 42,1%);
відмічається зменшення:
- кількості особливо тяжких правопорушень (із 1 036 до 854, або -17,6%);
- показника тяжких кримінальних правопорушень на 12,3% (із 16 389 до 14 371); фактів смерті та зникнення безвісті (335 проти
442, або -24,2%);
- кількості скоєних очевидних умисних
вбивств (141 проти 152, або -7,2%); показника
злочинів проти власності на 35,6% (24 239 проти 37 617);
36
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виконувати функції забезпечення громадського порядку у районі проведення АТО, залучається до заходів із забезпечення оборони та
охорони області, зокрема до:
- несення служби на стаціонарних та додаткових постах поліції, які працюють на кордонах області;
- до роботи у складі пересувних мобільних груп, які діють у прикордонних регіонах
і на територіях між стаціонарними та додатковими постами поліції, а також у складі мобільних нарядів на автошляхах області з метою
виявлення та вилучення з незаконного обігу
засобів озброєння, передусім, які вивозиться
із району проведення антитерористичної операції, викриття осіб, які виношують наміри
дестабілізації обстановки на Харківщині чи
організації масових безладів;
- до функцій охорони об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів,
транспортної інфраструктури та інших особливо важливих об’єктів.
Постійно вживається заходів щодо удосконалення системи забезпечення публічної
безпеки на вулицях та в інших громадських
місцях шляхом збільшення, за участі персоналу Харківського національного університету
внутрішніх справ, нарядів поліції на вулицях,
коригування планів їх розстановки, оперативного переміщення до місця вчинення правопорушень та надзвичайних подій.
Разом з тим слід відмітити й наявні проблеми у сфері протидії злочинності, забезпечення
публічної безпеки та порядку.
Показник умисних тяжких тілесних ушкоджень, у порівнянні з минулим роком, збільшився на 14,7% (187 проти 163). Також збільшився показник тяжких тілесних ушкоджень,
що спричинили смерть потерпілого, — на
33,3% (60 проти 45). На 44,5% збільшився показник кримінальних правопорушень у сфері
обігу наркотичних засобів та психотропних
речовин (1 6’47 проти 1 140).
Значно збільшилась (у 4,4 рази) кількість
правопорушень щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів (із 77 до 338). Також збільшилась

У сфері протидії організованій злочинності збільшилася кількість виявлених стійких
злочинних угруповань (10 проти 8, або +25%)
[3].
З метою недопущення потрапляння зброї
у кримінальне середовище правоохоронними
органами постійно проводяться заходи, спрямовані на протидію її незаконному обігу, перекриття каналів постачання зброї, передусім із
району проведення АТО. На території області
системно проводяться профілактичні заходи
«Зброя та вибухівка», місячники добровільної
здачі зброї, цільові оперативно-профілактичні
заходи з перекриття міжнародних каналів поставки зброї.
За участі Харківського національного університету внутрішніх справ постійно проводиться робота, спрямована на створення належних умов для проживання та виховання дітей у сім’ях та усунення негативного впливу на
виховання дітей неблагополучного побутового
оточення. Забезпечується своєчасне виявлення проблемних сімей, їх облік та постійний моніторинг умов утримання та виховання у них
дітей, з метою запобігання негативним проявам серед дітей. Головним управлінням Національної поліції в області здійснюється індивідуальна профілактична робота з сім’ями, які
опинилася в складних життєвих обставинах,
а також з дітьми, які вчинили правопорушення, та їх батьками. Також з метою запобігання
безпритульності та бездоглядності серед дітей,
протидії поширенню соціально-негативних
явищ у молодіжному середовищі проводяться рейди з виявлення дітей, які жебракують,
вчиняють правопорушення або стали жертвами протиправної діяльності дорослих. У 20162017 роках проведено профілактичні заходи
під час шкільних канікул, перевірки закладів
торгівлі, розташованих у місцях масового відпочинку молоді, поблизу навчальних закладів,
з метою виявлення та документування фактів
продажу дітям та підліткам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також продажу їх
без відповідних документів.
Заходи щодо забезпечення публічної безпеки і порядку в області здійснюються на
комплексній основі. Значна частина особового
складу підрозділів поліції області продовжує
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нього руху з питань дотримання Правил дорожнього руху заради власної безпеки; вжиття
додаткових заходів, спрямованих на засвоєння
та дотримання дітьми правил поведінки на
автошляхах, з метою забезпечення особистої
безпеки.
Продовжуються негативні криміногенні
процеси у дитячому середовищі, що потребує
удосконалення методів профілактичної роботи серед підлітків, попередження бездоглядності та безпритульності дітей, вжиття скоординованих заходів щодо соціального захисту
дітей, їх охоплення заходами правового виховання та організованого дозвілля, засвоєння
правил безпечної поведінки, більш активної
пропаганди серед підлітків здорового способу
життя.
З метою зниження рецидивної злочинності певної уваги потребують питання соціальної
адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, та осіб, які раніше притягувалися
до відповідальності за вчинення кримінальних
правопорушень, якими сьогодні вчиняється
кожний третій злочин в області. Необхідно
удосконалювати роботу з попередження правопорушень на побутовому грунті, фактів насильства та жорстокого поводження в сім’ї.
Координації зусиль потребують проблеми
наркотизації населення. Необхідно активізувати роботу з виявлення та припинення злочинної діяльності організаторів наркотрафіків,
осіб, які збувають наркотики, організовують
притони для їх вживання та виробництва, залучають інших осіб з метою вживання наркотиків, у тому числі дітей. Більш активними
мають бути заходи щодо недопущення використання розважальних та навчальних закладів для розповсюдження наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Необхідно посилити контроль на об’єктах легального обігу наркотиків.
Потребує продовження робота з установлення засобів розгалуженої системи відеоспостереження, основним призначенням якої
має стати постійний моніторинг обстановки,
зокрема в місцях масових скупчень громадян,
забезпечення негайного реагування на виявлені у ході моніторингу правопорушення.

(+23,0%) кількість правопорушень щодо незаконного виробництва, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних засобів
або їх аналогів без мети збуту у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року (1 092
проти 888).
В області відмічається збільшення злочинів проти основ національної безпеки України
(23 проти 19, або +21,1%) та злочинів проти
громадської безпеки (523 проти 488 у минулому році).
Правоохоронні органи регіону відмічають,
що заходи щодо забезпечення публічної безпеки на вулицях потребують удосконалення
шляхом упровадження новітніх технологій,
обладнання вуличної мережі засобами відеоспостереження, оснащення патрульних нарядів планшетами з метою підключення до
електронних баз, залучення до забезпечення
публічної безпеки членів громадських формувань, перш за все, в населених пунктах, де відсутні штатні працівники поліції (на сьогодні в
області 1300 таких населених пунктів), передусім, залучення осіб, які отримують дозволи на
зброю як члени громадського формування.
У той же час викликає занепокоєння тенденція до зменшення чисельності громадських
формувань, що діють на території області. На
цей час у місті та області діє лише 34 (торік 59)
громадських формувань із забезпечення публічної безпеки та порядку в складі 695 (торік
1026) осіб. Зокрема, за останній рік припинено
діяльність 40 формувань, що пов’язано з недостатньою увагою органів місцевого самоврядування до виконання вимог Закону України
«Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону» в частині підтримки діяльності громадських формувань та
виділення коштів на заохочення членів таких
формувань. Слід зазначити, що рівень аварійності на автошляхах області залишається
високим, що вимагає продовження реалізації
заходів щодо капітального ремонту дорожнього покриття, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та інших
заходів з метою ліквідації аварійно-небезпечних ділянок, а також проведення з використанням засобів масової інформації широкої
роз’яснювальної роботи з учасниками дорож38
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дозволяє здійснювати електронний інтелектуальний аналіз, у тому числі в реальному часі,
динаміки та структури злочинності, прогнозування можливого розвитку криміногенної
ситуації та визначення превентивних заходів.
При спільній участі всіх правоохоронних
органів регіону і Харківського національного
університету внутрішніх справ та підтримки
Консультативної місії Європейського союзу
розроблено Стратегічні напрями забезпечення
публічної безпеки і порядку на території Харківської області на 2018-2019 роки[4]. Зокрема,
до вказаних Стратегічних напрямів віднесено:
1) забезпечення громадського порядку та
протидія злочинності в громадських місцях;
2) зменшення майнових злочинів;
3) розвиток ювенальної юстиції;
4) боротьба з корупцією та дотримання
прав людини правоохоронними органами;
5) забезпечення безпеки дорожнього
руху;
6) швидкість реагування.
Розробка заходів Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії
злочинності на території Харківської області
на 2018-2019 роки здійснювалася на підставі
оцінки громадськістю роботи правоохоронних органів області, висловлених зауважень
та пропозицій щодо покращення криміногенної обстановки в окремих регіонах Харкова та
Харківської області. За даними соціологічного
опитування громадської думки мешканцівм. Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до правоохоронних
органів, проведеного у 2017 році науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ спільно з ГУНП в
області та за підтримки Консультативної місії
Європейського Союзу, 21% опитаних повністю довіряють поліції, певною мірою довіряють
45% (торік 36%), певною мірою не довіряють
11% (торік 15%), зовсім не довіряють 8% (торік
9%), не змогли відповісти 15%.
Ґрунтуючись на отриманих результатах,
виділяємо такі пріоритетні напрями вдосконалення роботи правоохоронних органів Харківської області:

Правоохоронні органи області та вчені
Харківського національного університету внутрішніх справ здійснюють постійне співробітництво з міжнародними організаціями: Консультативною місією Європейського Союзу,
Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ
в Україні, міжнародними організаціями з питань захисту прав людини, у тому числі Моніторинговою місією ООН з прав людини. За
останні 2 роки впроваджено декілька проектів
за підтримки міжнародних організацій, серед
них:
«кущовий» принцип роботи територіальних відділів і відділень поліції, що дозволяє
сконцентрувати у «кущовому» підрозділі організацію матеріально-технічного забезпечення,
кадрове ядро, навчальну та методичну бази,
забезпечити збільшення штатної чисельності
підрозділів превенції для безпосереднього виконання функцій захисту населення;
- нові форми і методи роботи у відділах
та відділеннях поліції, що обслуговують райони області, що полягають у запровадженні
функціональної штатної структури підрозділів, створенні 87 штатних груп реагування
патрульної поліції (ГРПП), які цілодобово патрулюють територію та реагують на звернення
громадян; розподілу функцій між підрозділами реагування та слідчо-оперативними групами;
- «скандинавська модель» попередження
правопорушень під час проведення заходів за
участі значної кількості громадян. Модель передбачає роботу «груп комунікації» (перемовників) для проведення бесід, роз’яснювальної
роботи серед організаторів та учасників акцій
з метою попередження застосування сили під
час проведення заходів, доведення до їх відома
порядку проведення масових заходів; а також
передбаченої законом відповідальності за порушення законодавства та інше;
— створення Центру координації поліції
та інформаційної підтримки, що дозволить
управляти силами та засобами з одного центру, направляти на місце найближчий наряд
поліції, у тому числі із суміжних районів; запровадження системи керування нарядами з
використанням систем геопозиціювання; використання програмного забезпечення, що
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та протидії правопорушенням, які найбільше
турбують мешканців конкретних населених
пунктів.
Слід відзначити, що серед проблем респонденти найчастіше називають майнові злочини
(крадіжки, грабежі, розбої, зустрічається навіть бандитизм), порушення публічного порядку (хуліганство та вандалізм, бійки та дебоші), вживання наркотиків та алкоголю, корупцію, проституцію, злочинність серед дітей,
а також проблеми дорожнього руху.
Серед очікувань від правоохоронних органів переважають очікування захисту, порядку,
допомоги та охорони, роботи та якісного виконання своїх обов’язків; громадяни очікують також справедливості та правосуддя від
правоохоронних органів взагалі та належного
ставлення (чесності, поваги і ввічливості) від
самих правоохоронців. Серед конкретних очікувань слід виділити бажання налагодження
патрулювання в темний час (особливо в територіальних підрозділах поліції області) та
очікування швидкого реагування на виклики
громадян (головним чином серед мешканців
м. Харкова).
Отже, з урахуванням позитивного ефекту від реалізації заходів Програми, доцільно
зберегти та продовжити напрацьовану систему аналізу стану правопорядку в області, виявлення проблемних питань, які негативно
впливають на стан оперативної обстановки,
та визначення комплексних заходів, спрямованих на їх вирішення, особливо, враховуючи те, що, криміногенна ситуація на території
Харківської області залишається складною, незважаючи на заходи, що вживаються з метою
якісного удосконалення системи охорони публічної безпеки та порядку.
Висновок. Для вирішення проблем забезпечення публічної безпеки та протидії злочинності в Харківському регіоні пропонується
здійснювати:
- безперервний моніторинг криміногенної ситуації в області, в т.ч. за рахунок соціологічних технологій та забезпечення своєчасного
реагування на негативні зміни;
— вивчити міжнародний досвід превенції
правопорушень, протидії злочинності та впро-

1. Інформування та взаємодія. Мешканці
міста та області відчувають зростання рівня
злочинності, занепокоєні цим і відповідають
зміною своєї поведінки на це зростання (здебільшого вживають різні заходи особистої безпеки та безпеки власного майна). Переважна
більшість громадян готова допомагати правоохоронцям (80 %) та довіряє їм (55-65 %) Спираючись на це, слід спрямувати зусилля правоохоронних органів на взаємодію із громадськістю та її інформування про кримінальні
ризики й необхідні заходи безпеки. Слід спонукати мешканців регіону на добровільне повідомлення про злочини та правопорушення у
місцях проживання, а також спростити шляхи
повідомлення про кримінальні та інші загрози
публічній безпеці (або розширити такі можливості).
2. Професійний імідж та довіра до правоохоронців. Зменшення задоволеності населення регіону від спілкуванні працівниками
поліції, зростання неправомірних дій з боку
поліцейських, негативна оцінки боротьби з
корупцією та наголос на незадовільному рівні професійної майстерності самих правоохоронців, поряд із очікуваними громадянами
такими чеснотами, як чесність, ввічливість та
небайдуже ставлення до своїх обов’язків — усе
це потребує вжиття заходів, спрямованих на
покращення професійного іміджу працівників
та підвищення рівня довіри до всієї системи
правоохоронних органів.
На перший план в цьому аспекті виходить
потреба у запровадженні таких норм, як етичне, ввічливе та небайдуже ставлення поліцейських та інших працівників правоохоронних
органів до проблем мешканців, які обслуговуються ними Швидке та своєчасне реагування
на звернення громадян є одним із базових компонентів довіри до правоохоронних органів
(поряд з виконанням інших правоохоронних
функцій). Це формує у громадян відчуття, що
на їх звернення буде безумовна відповідь, що
правоохоронцям не байдужі їх проблеми та ін.
3. Покращення рівня публічної безпеки та
порядку. Громадська думка та довіра є прямим
наслідком того, наскільки успішно виконують
свої прямі завдання правоохоронні органи.
Найбільшу увагу слід приділяти профілактиці
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— вжити заходи щодо підвищення правової культури населення, рівня обізнаності,
щодо особистої безпеки та запобігання правопорушенням;
- запровадити комплексні заходи, спрямовані на формування довіри населення до органів державної влади, правоохоронних органів,
у тому числі з питань побудови правового суспільства та розбудови Харківщини як безпечного місця для життя людей.
— удосконалити науково-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення правоохоронних та інших органів, що
беруть участь у забезпеченні публічної безпеки та порядку;
- підвищити рівень залучення громадськості до практичних заходів із забезпечення
публічної безпеки і порядку в області.

вадження його у практичну діяльність правоохоронних органів;
—
удосконалювати взаємодію органів
державної влади, місцевого самоврядування
та правоохоронних органів з питань забезпечення публічної безпеки та порядку, превенції
правопорушень;
— залучати до організації системи забезпечення публічної безпеки та публічного порядку науковців, представників громадських
інститутів, підтримання ініціативи громадян з
цих питань;
— проводити профілактичну роботу з керівниками громадських об’єднань з метою попередження радикальних та екстремістських
проявів, усунення причин і умов, що сприяють
екстремізму, роз’яснення руйнівних та негативних наслідків цих проявів;
— виконати системні заходи, спрямовані
на вилучення зброї, боєприпасів, вибухових
речовин, що перебувають у незаконному обігу;
— протидіяти незаконному обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів та прекурсорів;
— здійснювати заходи поліцейського піклування, запобігання насильству в сім’ї, превенція правопорушень на побутовому ґрунті,
на ґрунті зловживання алкогольними напоями;
— реалізувати системні заходи захисту
дітей від протиправних посягань, ювенальної
превенції, попередження втягнення підлітків
у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування
серед дітей;
— підвищити рівень залучення громадськості до практичних заходів із забезпечення
публічної безпеки і порядку в області;
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