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У статті розглянуто основні напрями діяль-
ності органів місцевого самоврядування у сфері 
забезпечення громадського порядку. Розглянуто 
адміністративні функції, через здійснення яких реа-
лізуються повноваження у зазначеній галузі, а саме 
нормотворчі, установчі, контрольно-наглядові, 
правоохоронні. Проаналізовано особливості викори-
стання інтегрованої системи відеоспостереження 
та відеоаналітики для зміцнення національної без-
пеки, законності, посилення безпеки та правопо-
рядку, здійснення заходів щодо профілактики право-
порушень, своєчасного виявлення та реагування на 
правопорушення та запровадження заходів, спрямо-
ваних на підвищення рівня цивільного захисту насе-
лення, а також організації скоординованих дій органів 
місцевого самоврядування та інших органів держав-
ної влади з цих питань. Наголошено, що в межах 
проведення реформи публічної влади в Україні шля-
хом її децентралізації необхідним є прийняття 
законодавчого акту, який визначить повноваження 
муніципальних органів із забезпечення законності 
та правопорядку, охорони прав, свобод та законних 
інтересів громадян у межах відповідного населеного 
пункту. Особливу увагу приділено напрямам взаємо-
дії органів місцевого самоврядування з Національною 
поліцією України та перевагам застосування таких 
проєктів Національної поліції України, як: «Поліцей-
ський офіцер громади», «Діти! Поліція! Громада!» 
та «Безпечна школа». Визначено, що співпраця між 
поліцією та громадськістю спрямована на виявлення 
та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням полі-
цейської діяльності, і сприяння застосуванню сучас-
них методів для підвищення результативності 
та ефективності здійснення такої діяльності. 
Відкриті зустрічі з представниками органів місце-
вого самоврядування, під час яких обговорюється 
діяльність поліції, дозволяють визначити поточні 
проблеми та обирати найефективніші способи їх 
вирішення. Доведено необхідність підвищення авто-
ритету та довіри населення до територіальних 
органів поліції та систематичного інформування 
громадськості про стан правопорядку, заходи, які 
вживаються щодо попередження правопорушень.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, 
територіальна громада, громадський порядок, муні-
ципальна поліція, поліцейський офіцер громади.

Pуshna A. Н., Lyubchik V. B. Еnforcement of public 
order by local government bodies in Ukraine

The article considers the main activities 
of local governments in the field of public order. The 
administrative functions through the implementation 
of which the powers are exercised in this area, 
namely the rule-making, constituent, supervisory, law 
enforcement. The peculiarities of using the integrated 
video surveillance and video analytics system to 
strengthen national security, legality, strengthen security 
and law and order, implement measures to prevent 
offenses, timely detection and response to offenses 
and implement measures to improve civil protection 
and coordinate actions of local authorities are analyzed. 
self-government and other public authorities on these 
issues. It is emphasized that within the framework 
of public reform in Ukraine by its decentralization it is 
necessary to adopt a legislative act that will determine 
the powers of municipal bodies to ensure law and order, 
protection of rights, freedoms and legitimate interests 
of citizens within the settlement. Particular attention 
is paid to the areas of interaction of local governments 
with the National Police of Ukraine and the benefits 
of using such projects of the National Police of Ukraine 
as: “Community Police Officer”, “Children! Police! 
Community!” and Safe School. It is determined that 
the cooperation between the police and the public 
is aimed at identifying and eliminating problems 
related to the implementation of police activities, 
and promoting the use of modern methods to improve 
the effectiveness and efficiency of such activities. Open 
meetings with representatives of local self-government 
bodies, during which the activities of the police are 
discussed, allow to identify current problems and choose 
the most effective ways to solve them. The necessity 
of increasing the authority and trust of the population 
to the territorial police bodies and systematic informing 
of the public about the state of law and order, measures 
taken to prevent offenses has been proved.

Key words: local self-government bodies, territorial 
community, public order, municipal police, community 
police officer.
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Залишається загрозливою ситуація на Сході кра-
їни та напруженим соціально-політичне становище 
у нашій державі, тому попередження надзвичайних 
ситуацій, проявів тероризму, забезпечення посиле-
них заходів безпеки громадян та важливих об’єктів 
територіальних громад є одним з найбільш пріори-
тетних напрямів діяльності влади, правоохоронних 
органів та органів місцевого самоврядування.

Протягом останніх років в Україні триває 
реформа децентралізації, в ході якої центральні 
органи влади передають повноваження регіонам. 
Роль громади у забезпеченні безпеки своїх меш-
канців суттєво трансформується. Поступово вона 
стає ключовим гравцем, що самостійно визначає 
пріоритети правоохоронної роботи, а також інших 
видів діяльності, спрямованих на створення без-
печного середовища на своїй території.

Ефективне забезпечення громадського 
порядку здебільшого залежить від тісної взає-
модії органів місцевого самоврядування з Наці-
ональною поліцією України та іншими органами 
державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти забезпечення охорони громад-
ського порядку органами місцевого самовря-
дування розглянуто в працях М.Ю. Березіна, 
В.О. Демиденка, І.В. Євтушенка, М.В. Завального, 
Є.В. Зозулі, Ю.М. Кириченка, М.В. Корнієнка, 
І.Г. Радвинського та ін.

Метою статті є дослідження основних напря-
мів діяльності органів місцевого самоврядування 
у сфері забезпечення громадського порядку.

Виклад основного матеріалу. Метою місце-
вого самоврядування є задоволення місцевих 
потреб і вирішення конкретних проблем, що вини-
кають на певній території, власними силами. Роз-
глядаючи основні завдання, покладені на органи 
місцевого самоврядування, за формами діяльно-
сті можна виділити такі функції (основні напрями 
діяльності): нормотворчу, установчу, контрольну 
та правоохоронну.

У статті 143 Конституції України закріплено, 
що органам місцевого самоврядування можуть 
надаватися окремі повноваження органів вико-
навчої влади. Крім того, їм надана можливість 
затвердження програм соціально-економічного 
та культурного розвитку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць, контролю за їх 
виконанням, а також вирішення інших питань, від-
несених законом до їхньої компетенції, зокрема 
затвердження програм із забезпечення громад-
ського порядку та громадської безпеки [1].

Стаття 38 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» визначає повноваження 
виконавчих органів місцевого самоврядування 
щодо забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів грома-
дян [2]. У частині 2 статті 19 Кодексу цивільного 
захисту України зазначено повноваження органів 
місцевого самоврядування у сфері цивільного 
захисту на відповідній території [3].

Ю.М. Кириченко зазначає, що аналіз право-
вих норм щодо наділення повноваженнями орга-
нів місцевого самоврядування у сфері забезпе-
чення законності, правопорядку, охорони прав, 
свобод та законних інтересів громадян дає змогу 
виокремити адміністративні процедури, через 
здійснення яких реалізуються повноваження 
в зазначеній галузі – нормотворчі, установчі, доз-
вільно-реєстраційні, контрольно-наглядові, коор-
динаційно-погоджувальні тощо [4, с. 254].

До нормотворчих процедур органів місце-
вого самоврядування можна віднести прийняття 
нормативно-правових актів, які містять загаль-
нообов’язкові норми права щодо забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод 
та законних інтересів громадян. Законодавством 
України не обмежені повноваження органів місце-
вого самоврядування щодо застосування заходів 
із забезпечення громадського порядку, що надає 
можливість застосування новітніх технологій 
та найкращих світових практик.

Так, наприклад, з метою організації скоорди-
нованих дій для зміцнення національної безпеки, 
законності, посилення безпеки та правопорядку, 
забезпечення ефективності здійснення заходів 
та застосування нових підходів щодо профілактики 
правопорушень, своєчасного виявлення та реагу-
вання на правопорушення та запровадження захо-
дів, спрямованих на підвищення рівня цивільного 
захисту населення, рішенням Одеської міської ради 
VII скликання від 18 березня 2020 року № 5797-VII 
була затверджена Міська цільова програма «Без-
печне місто Одеса» на 2020–2022 роки [5].

Програма націлена на досягнення максималь-
ного ефекту в забезпеченні публічної безпеки 
мешканців та гостей міста, що потребує впрова-
дження нових підходів до організації взаємодії 
між правоохоронними органами та органами міс-
цевого самоврядування.

Реалізація програми здійснюється шляхом:
− запровадження новітніх технологій та під-

ходів у сфері забезпечення законності, правопо-
рядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
мешканців та гостей міста Одеси;
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− запровадження новітніх технологій реа-
гування на випадки виникнення надзвичайних 
ситуацій;

− цілодобового моніторингу обстановки на 
території міста;

− збору, аналізу, узагальнення та доведення 
інформації до керівництва міста;

− координації дій суб’єктів управління у сфері 
забезпечення публічної безпеки у м. Одесі;

− запровадження заходів, спрямованих на 
підвищення рівня цивільного захисту населення, 
оперативності реагування на надзвичайні ситуації 
на території міста Одеси;

− сприяння діяльності та створення належних 
умов для реалізації Головним управлінням Наці-
ональної поліції в Одеській області, Управлінням 
патрульної поліції в Одеській області Департа-
менту патрульної поліції, військовою частиною 
3012 Національної гвардії України, Управлінням 
Служби безпеки України в Одеській області, 
Південним регіональним управлінням Держав-
ної прикордонної служби України, виконавчими 
органами, комунальними підприємствами 
та установами Одеської міської ради повнова-
жень у сфері забезпечення законності, правопо-
рядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
мешканців міста Одеси.

З метою реагування на позаштатні ситуації, 
регулювання потоку руху автотранспорту, а також 
на допомогу правоохоронним органам для здійс-
нення оперативних дій з пошуку правопорушників 
у 2017 році було застосовано комунальну установу 
«Центр інтегрованої системи відеоспостереження 
та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)». 
З 2018 року в м. Одесі функціонує система віде-
оспостереження та відеоаналітики «Безпечне 
місто Одеса» (далі – Система), яка дозволяє ціло-
добово в автоматичному режимі фіксувати право-
порушення, розпізнавати обличчя та автомобільні 
номери. Сьогодні Система налічує 995 камер віде-
оспостереження, з яких 875 оглядових камер віде-
оспостереження, 22 камери розпізнавання облич 
та 98 камер розпізнавання автомобільних номе-
рів. Система керується з Центру обробки даних. 
Для цього встановлений сервер з можливістю 
обробки та зберігання відеоінформації з камер 
відеоспостереження, обладнаний комплексною 
системою захисту інформації. Максимальна кіль-
кість каналів зв’язку становить 2025. Обсяг збері-
гання інформації – 864 терабайти. Гарантований 
термін зберігання інформації – 14 діб [6].

У частині 1 статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» визначається, що, 

реалізуючи установчу функцію, органи місцевого 
самоврядування виключно на пленарних засідан-
нях вирішують такі питання, як створення у разі 
необхідності органів і служб для забезпечення 
здійснення з іншими суб’єктами комунальної 
власності спільних проєктів або спільного фінан-
сування (утримання) комунальних підприємств, 
установ та організацій, визначення повноважень 
цих органів (служб). Так, наприклад, з метою 
підвищення рівня пожежної безпеки на території 
об’єднаних територіальних громад, а також своє-
часного реагування на пожежі та надання допо-
моги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
у разі їх виникнення органами місцевого само-
врядування може утворюватися місцева пожежна 
охорона. Відповідно до законодавства можуть 
бути створені комунальна аварійно-рятувальна 
служба, адміністративні комісії, комісії з питань 
боротьби зі злочинністю, служби у справах дітей 
та спостережні служби.

Розглядаючи правоохоронну функцію, слід 
звернути увагу на можливість створення орга-
нами місцевого самоврядування муніципальної 
поліції (варти, дружини, охорони тощо). 18 травня 
2015 року на розгляд Верховної Ради був поданий 
проєкт закону України «Про муніципальну варту» 
№ 2890 від 18.05.2015 [7]. У проєкті пропонува-
лось на законодавчому рівні передбачити право 
місцевих рад створювати варту, яка фінансувати-
меться за рахунок коштів відповідного місцевого 
бюджету або за рахунок інших джерел, не забо-
ронених законодавством, та виконуватиме роль 
підконтрольного громаді механізму забезпечення 
законності та правопорядку на території відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці. 
Але у проєкті не надавалось чіткого визначення її 
правового статусу, завдань, повноважень, форм 
та методів діяльності, механізму фінансування. 
Створення такого підрозділу вимагає чіткого роз-
межування компетенції між Національною полі-
цією та запропонованим у проєкті утворенням, що 
виключатиме дублювання повноважень та можли-
вість контролю за їх здійсненням. Оскільки багато 
питань проєкту не були належним чином визна-
чені, проєкт 29 серпня 2019 року був відкликаний.

Погоджуємося з позицією О.П. Костюшко, який 
вважає, що муніципалізація функції охорони гро-
мадського порядку логічно випливає з необхідно-
сті забезпечення конституційного положення про 
право й обов’язок органів місцевого самовряду-
вання самостійно здійснювати охорону громад-
ського порядку. Чинне законодавство як головний 
засіб реалізації цього конституційного положення 
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пропонує розглядати муніципальні органи охорони 
громадського порядку. Водночас постає питання 
про необхідність переходу від наявної централізо-
ваної системи охорони громадського порядку, яку 
забезпечують територіальні органи Національної 
поліції, до децентралізованої системи, що ґрун-
тується на правоохоронних формуваннях, підпо-
рядкованих органам місцевого самоврядування 
[8, с. 56].

Попри те, що досі немає законодавчого закрі-
плення повноважень таких утворень, у деяких 
містах України, наприклад у Києві, Дніпрі, Ірпіні, 
Ужгороді, Львові, Одесі тощо, муніципальні варти 
(міські варти, муніципальні дружини, муніци-
пальна охорона тощо) вже працюють на підставі 
рішень місцевих рад.

Так, комунальне підприємство «Муніци-
пальна варта» Ірпінської міської ради виконує 
такі завдання: забезпечення дотримання громад-
ського порядку на об’єктах комунальної власності 
і у місті; забезпечення цілісності об’єктів кому-
нальної власності (будівель, споруд, територій, 
транспортних засобів, іншого рухомого і неру-
хомого майна, матеріальних цінностей тощо); 
успішна протидія можливим загрозам, провока-
ціям, проявам тероризму; підтримка нормальної 
життєдіяльності міста, стабільної роботи його 
важливих об’єктів; попередження та успішне 
подолання небезпечних та надзвичайних ситуа-
цій, мінімізація їх наслідків; інформування орга-
нів Національної поліції про вчинені або ті, що 
готуються, злочини, місця концентрації злочин-
них угруповань; сприяння органам Національної 
поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку 
осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, 
підприємств, установ, організацій, громадян від 
злочинних посягань; підвищення рівня дисци-
пліни учасників дорожнього руху, зменшення 
дорожньо-транспортних пригод, кількості злочи-
нів, пов’язаних з використанням автотранспорту, 
підвищення безпеки дорожнього руху; зменшення 
кількості крадіжок, грабежів, розбійних напа-
дів, хуліганських вчинків тощо; зростання ефек-
тивності прийняття оперативних та стратегічних 
управлінських рішень щодо забезпечення безпеки 
у місті; здійснення спільно з виконавчими орга-
нами Ірпінської міської ради й іншими суб’єктами 
комунальної власності забезпечення благоустрою 
населених пунктів; надання невідкладної допо-
моги особам, які потерпіли від нещасних випад-
ків чи правопорушень; участь у рятуванні людей 
і майна, підтриманні громадського порядку у разі 
стихійного лиха та інших надзвичайних обста-

вин; надання допомоги органам внутрішніх справ 
у забезпеченні громадського порядку і громад-
ської безпеки, запобігання кримінальним і адміні-
стративним правопорушенням.

У сфері охорони громадського порядку кому-
нальне підприємство «Муніципальна варта» Ірпін-
ської міської ради має такі повноваження: спільно 
з правоохоронними органами брати участь у забез-
печенні охорони громадського порядку і вживати 
спільними зусиллями заходів для припинення 
адміністративних правопорушень і злочинів; нада-
вати органам місцевого самоврядування, право-
охоронним органам і іншим суб’єктам комуналь-
ної власності допомогу у боротьбі із злочинами 
у сфері економіки, податкового законодавства, 
а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями 
правил торгівлі та у сфері благоустрою території 
міст, інших населених пунктів, охорони природи 
і пам’яток історії та культури; взаємодіяти з орга-
нами місцевого самоврядування, правоохорон-
ним органами, суб’єктами комунальної власності, 
органами громадської самодіяльності у заходах, 
спрямованих на ведення індивідуально-профілак-
тичної роботи з особами, схильними до вчинення 
адміністративних правопорушень і злочинів [9].

Отже, як слушно зазначає Ю.М. Кириченко, 
у межах проведення реформи публічної влади 
в Україні шляхом її децентралізації необхідним 
є прийняття окремого закону, який не лише перед-
бачатиме право органів місцевого самоврядування 
на створення муніципальної поліції, а й забезпе-
чить реальну здатність виконання відповідними 
органами місцевої влади передбаченого законо-
давством про місцеве самоврядування власного 
(самоврядного) повноваження щодо створення 
муніципальної поліції на термін повноважень міс-
цевої ради для реалізації однієї з головних функ-
цій місцевого самоврядування – забезпечення 
законності та правопорядку, охорони прав, сво-
бод та законних інтересів громадян у межах від-
повідного населеного пункту. При цьому посада 
керівника муніципальної поліції має бути вибор-
ною, як і посада сільського, селищного, міського 
голови, що збільшить його відповідальність перед 
територіальною громадою [4, с. 255].

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських рад у сфері соціально-е-
кономічного і культурного розвитку, планування 
та обліку наділені власними (самоврядними) пов-
новаженнями щодо подання до районних, обласних 
рад необхідних показників та внесення пропозицій 
до програм соціально-економічного та культурного 
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розвитку відповідних районів і областей, а також 
до планів підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності, розташованих на 
відповідній території, з питань, пов’язаних із соці-
ально-економічним та культурним розвитком тери-
торії, задоволенням потреб населення.

З метою забезпечення громадського порядку 
на території обслуговування можуть прийматись 
рішення про розміщення, обладнання та функціо-
нування майданчиків для паркування транспортних 
засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах насе-
лених пунктів, здійснення контролю за дотриман-
ням визначених правилами паркування транспорт-
них засобів вимог щодо розміщення, обладнання 
та функціонування майданчиків для паркування; 
впровадження в межах відповідного населеного 
пункту автоматизованої системи контролю оплати 
вартості послуг з паркування, затвердження тех-
нічних вимог та завдання до цієї системи; упов-
новаження інспекторів з паркування здійснювати 
у випадках, визначених законом, розгляд справ про 
адміністративні правопорушення та проводити тим-
часове затримання транспортних засобів.

У межах своїх повноважень такі утворення 
можуть встановлювати відповідно до законодавства 
правила з питань благоустрою території населеного 
пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, 
торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських 
місцях, за порушення яких передбачено адміністра-
тивну відповідальність; встановлювати заборони 
продажу пива (крім безалкогольного), алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єк-
тами господарювання (крім закладів ресторанного 
господарства) у визначений час доби в межах тери-
торії відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; приймати у межах, визначених законом, 
рішення з питань боротьби зі стихійним лихом, епі-
деміями, епізоотіями, за порушення яких передба-
чено адміністративну відповідальність.

Виключно на пленарних засіданнях орга-
нів місцевого самоврядування розглядаються 
питання визначення територій, на яких можуть 
проводитися потенційно небезпечні заходи в умо-
вах присутності цивільного населення за участю 
особового складу Збройних сил України, інших 
військових формувань та правоохоронних органів 
з використанням озброєння і військової техніки.

Однак, попри широке коло повноважень орга-
нів місцевого самоврядування як власних (само-
врядних) так і делегованих, неможливе належне 
забезпечення громадського порядку без взаємодії 
з правоохоронними органами та іншими органами 
державної влади.

Так, у статті 5 Закону України «Про Національну 
поліцію» визначено, що поліція у процесі своєї 
діяльності взаємодіє з органами правопорядку 
та іншими органами державної влади, а також 
органами місцевого самоврядування відповідно до 
закону та інших нормативно-правових актів [10].

Одним із пріоритетних напрямків співпраці полі-
ції та громади у сфері безпеки є реалізація про-
єкту «Поліцейський офіцер громади». Це поліцей-
ський, лозунг якого – словосполучення «Я тут». Він 
не просто несе службу на ввіреній території. Він 
проживає в цій об’єднаній територіальній громаді, 
є частиною цієї громади, знає мешканців та орієн-
тується у їх потребах. Нині у 19-ти регіонах кра-
їни працюють 450 поліцейських офіцерів громади. 
Обслуговують вони 279 територіальних громад 
з населенням в понад 4 мільйони громадян.

У фокусі особливої уваги поліції перебувають 
питання, які стосуються дитячої безпеки. З початку 
року зареєстровано більше 1200 тисячі злочинів, 
скоєних відносно дітей, та понад 1400 криміналь-
них правопорушень, вчинених дітьми. Отже, для 
захисту дітей в роботі Нацполіції впровадили дві 
такі комунікаційні платформи: «Діти! Поліція! 
Громада!» та «Безпечна школа» [11].

Ми погоджуємося з думкою М.В. Завального, 
який вважає, що не менш значущим є забезпечення 
ефективної взаємодії органів поліції з органами 
місцевого самоврядування, їх спільної діяльності, 
спрямованої на забезпечення безпеки, правопо-
рядку і реалізації конституційних прав громадян, 
які проживають у відповідних територіальних гро-
мадах. Серед основних напрямів такої взаємодії 
можна виділити такі: обмін інформацією про стан 
правопорядку і заходи щодо його забезпечення; 
спеціальну розробку комплексних цільових про-
грам і проведення окремих заходів; формування 
в поліції і органах місцевого самоврядування під-
розділів, що відповідають питанням їх взаємодії 
щодо забезпечення правопорядку на визначеній 
території громади [12, с. 148].

Так, у статті 88 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» визначається, що керівники 
територіальних органів поліції повинні не менше 
одного разу на два місяці проводити відкриті 
зустрічі з представниками органів місцевого 
самоврядування на рівнях областей, районів, міст 
та сіл з метою налагодження ефективної співпраці 
між поліцією та органами місцевого самовряду-
вання і населенням. На таких зустрічах обгово-
рюється діяльність поліції, визначаються поточні 
проблеми та обираються найефективніші способи 
їх вирішення. Керівники територіальних органів 
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поліції з метою підвищення авторитету та довіри 
населення до поліції систематично інформують 
громадськість про стан правопорядку, заходи, які 
вживаються щодо попередження правопорушень.

Крім того, як визначено у статті 89 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію», поліція взаємодіє 
з громадськістю шляхом підготовки та виконання 
спільних проєктів, програм та заходів для задо-
волення потреб населення та покращення ефек-
тивності виконання поліцією покладених на неї 
завдань. Співпраця між поліцією та громадськістю 
спрямована на виявлення та усунення проблем, 
пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльно-
сті, і сприяння застосуванню сучасних методів 
для підвищення результативності та ефективності 
здійснення такої діяльності. Поліція надає під-
тримку програмам правового виховання, пропагує 
правові знання в освітніх закладах, засобах масо-
вої інформації та у видавничій діяльності.

Висновки. Дослідивши основні напрями діяль-
ності органів місцевого самоврядування у сфері 
забезпечення охорони громадського порядку, 
ми дійшли висновку, що необхідно продовжити 
розвиток забезпечення громадського порядку 
з використанням інтегрованої системи відеоспо-
стереження та відеоаналітики. Але, крім насе-
лених пунктів обласного значення, необхідно 
розвивати цей напрямок також у територіальних 
громадах сіл, селищ, міст, що мають єдиний адмі-
ністративний центр; на законодавчому рівні закрі-
пити правовий статус та повноваження утворень 
територіальних громад з охорони громадського 
порядку, таких як муніципальна поліція (варта, 
міська варта, муніципальна дружина, муніци-
пальна охорона тощо); визначити основні засади 
спільної діяльності органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування з питань забезпе-
чення громадського порядку.
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