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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  
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Постановка проблеми. Процеси реформування 
системи МВС України та децентралізації влади 
відбуваються у нашій країні одночасно із розши-
ренням повноважень органів місцевого самовря-
дування та посиленням ролі і відповідальності 
територіальної громади щодо забезпечення гро-
мадського порядку. Законодавство України, зо-
крема Закон України «Про Національну поліцію» 
[1], закріплює принцип взаємодії поліції з насе-
ленням на засадах партнерства та положення про 
те, що поліція у своїй роботі орієнтується на по-
треби місцевої громади. Правоохоронна практика 
правоохоронних органів, які входять в систему 
МВС України, свідчить, що така взаємодія пози-
тивно впливає як на самі правоохоронні органи, 
так і на розвиток громад, виконання спільного для 
зазначених суб’єктів завдання – формування без-
печного середовища. Однак в умовах сьогодення 
взаємодія правоохоронних органів з громадськи-
ми формуваннями має організовуватися і здійс-
нюватися на ефективних, науково обґрунтованих 
управлінських засадах, оптимізація процесів вза-
ємодії повинна ґрунтуватися на поєднанні нових 
та перевірених часом форм співпраці, з урахуван-
ням кращих зразків зарубіжного досвіду. 

Огляд літератури. Проблематика взаємодії 
сил правоохоронних органів з громадськістю пе-
ребуває у полі зору спільноти таких науковців- 
юристів, як В.М. Безчасний, Т.І. Гудзь, Н.В. Капі- 
тонова, С.А. Коміссаров, А.М. Кучук, А.С. Пок- 
лонський, В.А. Орлов, В.О. Серьогін, Ю.М. Топ-
чій, П.І. Хамула, С.І. Шевченко та інші. Проте 
мало розробленими сьогодні залишаються питан-
ня, пов’язані з правовим статусом громадських 
формувань з охорони громадського порядку та 
особливостями взаємодії останніх з правоохорон-
ними органами за сучасних умов.

Визначення мети статті та її завдань. Метою 
статті є обґрунтування теоретико-правових засад 
взаємодії громадських формувань з охорони гро-
мадського порядку в Україні з правоохоронни-
ми органами, зокрема з Національною поліцією 
України та Державною прикордонною службою 
України, щодо охорони громадського порядку та 
державного кордону. Досягнення зазначеної мети 

забезпечується реалізацією таких завдань: 1) ана-
ліз нормативної бази з питань взаємодії правоохо-
ронних органів з громадськими формуваннями 
щодо забезпечення громадського порядку та дер-
жавного кордону; 2) виділення основних елемен-
тів правого статусу громадського формування як 
суб’єкта охорони громадського порядку і держав-
ного кордону; 3) формування поняття взаємодії 
громадських формувань з правоохоронними орга-
нами щодо охорони громадського порядку та дер-
жавного кордону.

Виклад основного матеріалу. Участь громад-
ських формувань в охороні громадського поряд-
ку як один із напрямів взаємодії правоохоронних 
органів щодо формування безпечного суспіль-
ного простору регулюється низкою норматив-
но-правових актів, систему яких складають:  
1) міжнародні нормативно-правові акти, зокрема 
Декларація про поліцію [2], Європейський ко-
декс поліцейської етики [3] тощо; 2) Конституція 
України [1] та закони України, зокрема: «Про На-
ціональну поліцію» [4], «Про державну прикор-
донну службу України» [5], «Про місцеве само-
врядування в Україні» [6], «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і державного кор-
дону» [7], «Про громадські об’єднання» [8] тощо;  
3) постанови та розпорядження центральних ор-
ганів державної влади, зокрема: Постанова КМУ 
від 28.10.2015 р. № 877 «Про затвердження По-
ложення про Національну поліцію» [9], Поста-
нова КМУ від 16 вересня 2015 р. № 730 «Про 
утворення територіальних органів Національ-
ної поліції та ліквідацію територіальних орга-
нів Міністерства внутрішніх справ» [10] та інші;  
4) нормативно-правові акти відомчого характеру, 
зокрема Наказ МВС України «Про затвердження 
Інструкції з організації діяльності дільничних 
офіцерів поліції» від 28.07.2017 р. № 650 [11] та 
Наказ МВС України «Про затвердження Поло-
ження про патрульну службу МВС» від 02 липня 
2015 р. № 796 [12]; 5) рішення місцевих державних  
адміністрацій та органів місцевого самовряду-
вання питань охорони громадського порядку  
і державного кордону, боротьби з криміналь- 
ними та адміністративними правопорушеннями;  
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6) відповідним чином затверджені і зареєстровані 
статути громадських формувань з охорони гро-
мадського порядку та державного кордону. Ана-
ліз змісту зазначених нормативно-правових актів 
дозволяє стверджувати, що норми чинного зако-
нодавства створюють основу нормативного регу-
лювання участі та взаємодії громадян, громад-
ських формувань з правоохоронними органами  
у сфері охорони громадського порядку та держав-
ного кордону, зокрема закріплюючи основні прин-
ципи, мету, елементи правового статусу суб’єк-
тів такої взаємодії. Однак через те, що цілісного 
нормативного акту у зазначеній сфері не існує,  
а між положеннями чинних нормативно-правових  
актів мають місце певні неузгодженості, не усі 
аспекти зазначеної взаємодії врегульовані на-
лежним чином. Отже, існує потреба в удоско-
наленні нормативних засад участі та взаємодії 
громадських формувань з правоохоронними орга-
нами щодо охорони громадського порядку та дер- 
жавного кордону.

Виконання завдання визначення елемен-
тів правового статусу громадських об’єднань як 
суб’єктів взаємодії з правоохоронними органами у 
сфері охорони громадської безпеки та державного 
кордону зумовлює необхідність з’ясування понят-
тя «правовий статус». Відповідно до Великого тлу-
мачного словника сучасної української мови ста-
тус – це правове становище громадян, державних 
і громадських органів, міжнародних організацій 
[13, с. 1387]. Юридична енциклопедія визначає 
поняття правового статусу як правове становище, 
сукупність прав і обов’язків фізичної та юридич-
ної особи, зазначаючи при цьому, що у концентро-
ваному вигляді правовий статус відображається  
у законах, положеннях, статутах, інших норма-
тивно-правових актах про ці органи, підприєм-
ства, установи і організації [14, c. 30–32]. Оскільки 
взаємодія правоохоронних органів з громадськи-
ми формуваннями відбувається переважно у пло-
щині адміністративних правовідносин, вважаємо 
доцільним зосередження уваги саме на галузево-
му правовому статусі останніх, зокрема адміні-
стративно-правовому. На думку Т.О. Коломоєць, 
адміністративно-правовий статус – це сукупність 
суб’єктивних прав та обов’язків, закріплених 
нормами адміністративного права за певним орга-
ном, які реалізуються у рамках адміністративних 
правовідносин та поза ними [15, с. 64]. На думку 
С.Г. Стеценка, адміністративно-правовий стату-
су суб’єкта правовідносин – це сукупність його 
прав, обов’язків та гарантій реалізації останніх, 
визначена у нормативних актах [16, с. 90]. Що 
стосується структури адміністративно-правового 
статусу, то серед сукупності його елементів най-
частіше виділяють: а) цільовий; б) структурно-ор-
ганізаційний; в) компетенційний блоки. Відпо-
відно, цільовий блок – це норми, що визначають 

мету, завдання, функції суб’єкта; структурно- 
організаційний блок складають норми, пов’язані  
з регулюванням порядку створення, організації, 
діяльності та підпорядкованості суб’єкта; компе-
тенційний блок – норми, які закріплюють сфе-
ру компетенції та відповідальність працівників 
(учасників) [17, с. 13]. З урахуванням зазначе-
ного визначаємо поняття адміністративно-пра-
вового статусу громадських формувань з охоро-
ни громадського порядку і державного кордону  
як системи законодавчо урегульованих, переваж-
но нормами адміністративного права, елементів 
цільового, організаційного та компетенційного 
характеру, які визначають правове становище 
зазначених суб’єктів у процесі взаємодії з право-
охоронними органами щодо охорони громадсько-
го порядку і державного кордону. Основні еле-
менти правового статусу громадських формувань 
з охорони громадського порядку та державного 
кордону регламентуються Законом України «Про 
участь громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону» від 22 червня 2000 року 
№ 2581-VIII [7], Типовим статутом громадсько-
го формування з охорони громадського порядку  
і державного кордону, затвердженим Постановою 
КМУ 20 груд. 2000 р. № 1872 [18]. Зокрема, нор-
мами Закону визначено: 1) порядок створення та 
діяльності зазначених громадських об’єднань;  
2) їх повноваження у сфері охорони громадського 
порядку; 3) права та обов’язки їхніх членів; 4) пи-
тання соціального захисту, заходів заохочення та 
стягнення, які можуть бути застосовані до членів 
громадських формувань, тощо. Правова природа 
громадського формування з охорони громадсько-
го порядку найбільш повно знаходить своє вира-
ження у Типовому статуті, де зазначене поняття 
визначено як громадське об’єднання, створене на 
добровільних засадах з метою сприяння правоохо-
ронним органами та органам місцевого самовря-
дування, Державній прикордонній службі, орга-
нам виконавчої влади, а також посадовим особам 
щодо запобігання та припинення кримінальних  
і адміністративних правопорушень, захисту жит-
тя та здоров’я громадян, інтересів суспільства й 
держави від протиправних посягань, а також ря-
тування людей і майна під час стихійного лиха та 
інших надзвичайних ситуацій [18]. Відповідно до 
законодавства громадське формування з охорони 
громадського порядку реєструється як юридична 
особа і діє на основі положення (статуту), які уз-
годжуються з керівництвом відповідного терито-
ріального органу Національної поліції або підроз-
ділу Державної прикордонної служби України,  
а також виконавчого органу ради, на терито-
рії якої діятиме це громадське об’єднання. 
Фінансування діяльності громадського фор-
мування як неприбуткової організації має здійс-
нюватися виключно з законних джерел, причому  
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останнє зобов’язане звітувати у фіскальні орга-
ни про відповідні доходи та витрати. Якщо брати 
до уваги критерії призначення, мети діяльності, 
особливостей формування та підпорядкування 
громадських формувань з охорони громадсько-
го порядку та державного кордону, то доцільним  
є виділення серед них: а) громадських формувань 
з охорони громадського порядку та державного 
кордону; б) громадських формувань з охорони 
державного кордону; в) громадських формувань 
з охорони громадського порядку. Як свідчить 
аналіз законодавства, головними функціями 
громадських формувань із охорони громадсько-
го порядку є: а) спільне патрулювання вулиць  
з поліцією або кордону з прикордонною службою;  
б) допомога органам правопорядку в реагуванні на 
правопорушення; в) здійснення профілактичної 
роботи щодо попередження правопорушень. Що 
стосується повноважень громадських формувань  
у процесі взаємодії з правоохоронними органами 
щодо охорони громадського порядку і державного 
кордону, то їх перелік закріплено у ст. 10 Зако-
ну «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону» [7]. Зокрема, це:  
1) брати участь у забезпеченні охорони громад-
ського порядку і державного кордону; 2) вживати 
спільно з поліцейськими заходів щодо припинен-
ня адміністративних правопорушень і злочинів; 
3) представляти і захищати інтереси своїх членів  
у державних органах та підприємствах, установах, 
організаціях, навчальних закладах; 4) взаємодія-
ти з іншими органами громадської самодіяльнос-
ті, що беруть участь у заходах, спрямованих на: 
ведення індивідуально-профілактичної роботи  
з особами, схильними до вчинення адміністра-
тивних правопорушень і злочинів; надання допо-
моги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, 
податкового законодавства, а також пияцтвом, 
наркоманією, порушеннями правил торгівлі та  
у сфері благоустрою території міст, інших населе-
них пунктів; охорона природи і пам’яток історії та 
культури; забезпечення безпеки дорожнього руху; 
5) вносити до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій незалежно від форм власності про-
позиції щодо запобігання адміністративним пра-
вопорушенням і злочинам, виникненню причин і 
умов, що сприяють їх вчиненню; 6) підтримувати 
зв’язки з відповідними громадськими організаці-
ями інших країн з метою обміну досвідом роботи. 
Для виконання зазначених повноважень члени 
громадських формувань з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону мають право:  
а) складати протоколи про адміністративні пра-
вопорушення, зокрема визначених ст. ст. 92,  
148, 152, 154, 160, 179, 185-7, 202 КУпАП;  
б) доставляти правопорушників до відділку поліції 
чи до штабу громадського формування з охорони  

громадського порядку і державного кордону;  
в) перевіряти документи, що посвідчують особу;  
г) вимагати від громадян дотримання правопоряд-
ку; припинення адміністративних правопорушень 
і злочинів. Координацію та контроль за діяльніс-
тю громадських формувань, згідно зі ст. 16 Зако-
ну, здійснюють місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування у межах сво-
єї компетенції спільно з органами Національної 
поліції та підрозділами Державної прикордонної 
служби України, заслуховуючи повідомлення та 
звіти керівників зазначених формувань. Наголо-
симо, що реалізація зазначених елементів адміні-
стративно-правового статусу громадських форму-
вань з охорони громадського порядку і державного 
кордону здійснюється останніми не самостійно,  
а у порядку взаємодії з правоохоронними органа-
ми, зокрема Національною поліцією та Держав-
ною прикордонною службою України.

Реалізація завдання формування поняття вза-
ємодії громадських формувань з охорони право-
порядку і державного кордону з правоохоронни-
ми органами зумовлює необхідність звернення до 
поняття «взаємодія». Відповідно до найширшого 
розуміння, взаємодія, як особливий вид соціаль-
ної комунікації, відображає взаємну спрямова-
ність інтересів та цілей суб’єктів у процесі обміну 
юридично значущою діяльністю і її результата-
ми. До сутнісних ознак зазначеного поняття від-
носять такі: а) взаємодія полягає в узгодженні 
дій її суб’єктів за цілями, часом, місцем прове-
дення, виконавцями і програмою; б) для взаємо-
дії необхідна наявність не менше двох суб’єктів;  
в) під час взаємодії кожен із взаємодіючих суб’єк-
тів (систем) діє в межах наданої йому законодав-
цем компетенції; г) суб’єктів взаємодії об’єднує 
єдина мета щодо виконання спільних завдань 
[19, с. 162]. Певна частина представників нау-
ки адміністративного права, зокрема О.М. Бан-
дурка [20], розглядають взаємодію як функцію 
управління, завдяки якій створюються умови для 
успішного функціонування всієї системи загалом 
і для якої характерною є конкретна тотожність 
суб’єктів і об’єктів управління, їх переміна місця-
ми. На думку В.К. Колпакова, взаємодія у сфері 
забезпечення правопорядку – це наявність між 
органом правопорядку і громадськістю стійких 
контактів, які виникають і розвиваються на осно-
ві загальних інтересів, з метою боротьби з право-
порушеннями, зміцнення громадського порядку  
і громадської безпеки [ 21, с. 8–9]. На думку  
С.В. Медведенка, взаємодія Національної полі-
ції України з громадськістю в правоохоронній 
діяльності – це соціально зумовлена, узгоджена 
діяльність, яка виражена у співпраці між суб’єк-
тами взаємодії з використанням відповідних форм  
і методів для досягнення спільної мети [22, с. 3.]. 
З урахуванням зазначеного, визначаємо поняття  
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взаємодії правоохоронних органів з громадськи-
ми формуваннями у сфері охорони громадського 
порядку і державного кордону як виду правовід-
носин, у які вступають зазначені суб’єкти з ме-
тою підвищення ефективності діяльності Націо-
нальної поліції, Державної прикордонної служби 
України, інших правоохоронних органів щодо 
забезпечення публічної безпеки, охорони громад-
ського порядку та державного кордону України, 
шляхом організації і планування спільних захо-
дів у цій сфері, об’єднання інформаційних, тех-
нічних, людських та інших ресурсів для спільно-
го їх використання. З урахуванням закріплених у 
законодавстві основоположних засад, що визна-
чають основні вимоги до правоохоронних органів, 
до принципів такої взаємодії, на нашу думку, слід 
віднести: верховенство права; законність; від-
критість, прозорість; безперервність; толерант-
ність; добровільність; спільну участь у розробці 
та провадженні заходів; взаємний та громадський 
контроль; урахування потреб громади. Сутність 
процесу взаємодії громадських формувань з пра-
воохоронними органами у сфері охорони громад-
ського порядку і державного кордону, на нашу 
думку, найбільш повно розкривається через по-
няття її форм як зовнішнього виразу зазначеного 
виду діяльності. Як свідчить аналіз законодавства 
та суспільної практики, такими формами, зокре-
ма, є: 1) спільне патрулювання і виставлення по-
стів із поліцією та прикордонною службою (на при-
кордонних територіях); 2) участь у забезпеченні 
охорони громадського порядку під час проведення 
масових заходів; 3) участь у заходах правоохорон-
них органів, спрямованих на боротьбу з окремими 
видами правопорушень; 4) спільне проведення 
з прикордонною службою огляду на маршрутах 
можливого руху порушників державного кордону;  
5) у разі виникнення надзвичайних ситуацій: на-
дання невідкладної допомоги особам, які потерпі-
ли від нещасних випадків чи правопорушень, та 
участь у рятуванні людей і майна, підтриманні 
громадського порядку у разі стихійного лиха та 
інших надзвичайних обставин.

Висновки. Поняття нормативних засад участі 
громадських формувань в охороні громадського 
порядку пропонуємо розуміти як сукупність норм 
міжнародного права, національного законодав-
ства, підзаконних нормативно-правових актів, які 
закріплюють основні елементи правового статусу 
громадських формувань та правоохоронних орга-
нів у процесі взаємодії щодо охорони громадсько-
го порядку і державного кордону, регламентують 
основні параметри її механізму. Відсутність ці-
лісного нормативного акту, а також прогалини та 
неузгодженості між положеннями чинного зако-
нодавства у зазначеній сфері зумовлюють потребу 
в удосконаленні нормативних засад участі та взає-
модії громадських формувань з правоохоронними 

органами у сфері охорони громадського порядку 
та державного кордону, з урахуванням процесів 
децентралізації, змін у правовому статусі об’єд-
наних територіальних громад в Україні, а також 
позитивного досвіду зарубіжних країн.

У контексті формування теоретичних засад 
участі та взаємодії громадських формувань з пра-
воохоронними органами щодо охорони громад-
ського порядку та державного кордону важливим 
є обґрунтування понять адміністративно-право-
вого статусу суб’єктів взаємодії. Запропоновано 
розуміння поняття адміністративно-правового 
статусу громадських формувань з охорони громад-
ського порядку і державного кордону як системи 
законодавчо урегульованих, переважно нормами 
адміністративного права, елементів цільового, 
організаційного та компетенційного характеру, 
які визначають правове становище зазначених 
суб’єктів у процесі взаємодії з правоохоронними 
органами щодо охорони громадського порядку  
і держаного кордону. Доведено, що цільовий блок 
складають норми, що визначають мету, завдання, 
функції суб’єкта; структурно-організаційний 
блок – норми, пов’язані з регулюванням порядку 
створення, організації, діяльності та підпорядко-
ваності суб’єкта; компетенційний блок – норми, 
які закріплюють сферу компетенції та відпові-
дальність працівників (учасників) громадських 
формувань та правоохоронних органів.

Під поняттям взаємодії правоохоронних  
органів з громадськими формуваннями у сфе-
рі охорони громадського порядку і державного 
кордону слід розуміти правовідносини, у які 
вступають зазначені суб’єкти з метою підвищен-
ня ефективності діяльності Національної полі-
ції, Державної прикордонної служби України, 
інших правоохоронних органів щодо забезпе-
чення публічної безпеки, охорони громадського 
порядку та державного кордону України, шля-
хом організації і планування спільних заходів 
у цій сфері, об’єднання інформаційних, тех-
нічних, людських та інших ресурсів для спіль-
ного їх використання. Зазначена взаємодія має 
ґрунтуватися на принципах верховенства права; 
законності; відкритості, прозорості; безперерв-
ності; толерантності; добровільності; спільної 
участі у розробці та провадженні заходів; вза-
ємного та суспільного контролю; урахування  
потреб громади.

Подальші перспективи розвитку теорети-
ко-правових засад участі і взаємодії громадських 
формувань з правоохоронними органами щодо 
охорони громадського порядку і державного кор-
дону пов’язуємо з розробкою проблематики форм 
і методів зазначеної взаємодії, з урахуванням но-
вітніх форматів взаємин між поліцією і громадою, 
а також впровадження кращих зразків зарубіж-
ного досвіду.
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Анотація

Волуйко О. М. Участь громадських формувань в 
охороні громадського порядку та державного кордону: 
нормативні та теоретичні засади. – Стаття.

У статті аналізуються проблеми формування нор-
мативних та теоретичних засад участі громадських 
формувань у охороні громадського порядку та дер-
жавного кордону. Обґрунтовано розуміння поняття 
нормативних засад участі громадських формувань 
в охороні громадського порядку та державного кордону 
як сукупності норм міжнародного права, національного 
законодавства, підзаконних нормативно-правових ак-
тів, що закріплюють основні елементи правового стату-
су громадських формувань та правоохоронних органів 
у процесі взаємодії щодо охорони громадського порядку  
і державного кордону, регламентують основні параме-
три її механізму. Доведено, що відсутність цілісного 
нормативного акту, прогалини та неузгодженості між 
положеннями чинного законодавства у зазначеній сфе-
рі зумовлюють потребу в удосконаленні нормативних 
засад участі та взаємодії громадських формувань з пра-
воохоронними органами у сфері охорони громадського 
порядку та державного кордону, з урахуванням проце-
сів децентралізації, змін у правовому статусі об’єдна-
них територіальних громад в Україні та позитивного 
досвіду зарубіжних країн.

Запропоновано розуміння поняття адміністратив-
но-правового статусу громадських формувань з охоро-
ни громадського порядку і державного кордону як сис-
теми законодавчо урегульованих, переважно нормами 
адміністративного права, елементів цільового, органі-
заційного та компетенційного характеру, які визнача-
ють правове становище зазначених суб’єктів у процесі 
взаємодії з правоохоронними органами щодо охорони 
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громадського порядку і державного кордону. Доведе-
но, що цільовий блок зазначеного поняття складають 
норми, що визначають мету, завдання, функції суб’єк-
та; структурно-організаційний блок – норми, пов’язані 
з регулюванням порядку створення, організації, діяль-
ності та підпорядкованості суб’єкта; компетенційний 
блок – норми, які закріплюють сферу компетенції та 
відповідальність працівників (учасників) громадських 
формувань та правоохоронних органів.

Аргументовано, що під поняттям взаємодії право-
охоронних органів з громадськими формуваннями у сфе-
рі охорони громадського порядку і державного кордону 
слід розуміти правовідносини, у які вступають зазначе-
ні суб’єкти з метою підвищення ефективності діяльності 
Національної поліції, Державної прикордонної служби  
України, інших правоохоронних органів щодо забез-
печення публічної безпеки, охорони громадського по-
рядку та державного кордону, шляхом організації і 
планування спільних заходів у цій сфері, об’єднання 
інформаційних, технічних, людських та інших ре-
сурсів для спільного їх використання. Зазначена вза-
ємодія має ґрунтуватися на принципах: верховенства 
права; законності; відкритості, прозорості; безперерв-
ності; толерантності; добровільності; спільної участі 
у розробці та провадженні заходів; взаємного та сус-
пільного контролю; урахування потреб громади.

Визначено, що подальші перспективи розвитку те-
оретико-правових засад участі і взаємодії громадських 
формувань з правоохоронними органами щодо охорони 
громадського порядку і державного кордону слід пов’я-
зувати з розробкою проблематики форм і методів зазна-
ченої взаємодії, з урахуванням новітніх форматів взає-
мин між поліцією і громадою, а також впровадження 
кращих зразків зарубіжного досвіду.

Ключові слова: громадські формування, норматив-
ні засади, адміністративно-правовий статус, взаємодія, 
охорона громадського порядку.

Summary

Voluyko O. M. Participation of public formations 
in the protection of public order and the state border: 
normative and theoretical principles. – Article.

The article analyzes the problems of formation of 
normative and theoretical bases of participation of public 
formations in the protection of public order and the state 
border. The understanding of the concept of normative 
bases of participation of public formations in protection 
of public order and state border as set of norms of the 
international law, the national legislation, by-laws fixing 
the basic elements of the legal status of public formations 

and law enforcement bodies in the process of interaction 
on protection of public order and state border, regulate 
the basic parameters of its mechanism. It is proved 
that the lack of a comprehensive normative act, gaps 
and inconsistencies between the provisions of current 
legislation in this area necessitate the improvement 
of normative bases of participation and interaction of 
public formations with law enforcement agencies in 
the field of public order and state border, taking into 
account decentralization processes. united territorial 
communities in Ukraine and the positive experience of 
foreign countries.

An understanding of the concept of administrative 
and legal status of public formations for the protection 
of public order and the state border as a system of 
legally regulated, mainly by administrative law, 
elements of target, organizational and competence, 
which determine the legal status of these entities in 
cooperation with law enforcement agencies public order 
and state border. It is proved that the target block of 
the specified concept consists of the norms defining the 
purpose, tasks, functions of the subject; structural and 
organizational unit - the rules related to the regulation 
of the order of creation, organization, activity and 
subordination of the subject; competence block - norms 
that establish the scope of competence and responsibility 
of employees (participants) of public formations and law 
enforcement agencies. This interaction should be based 
on the principles of: the rule of law; legality; openness, 
transparency; continuity; tolerance; voluntariness; joint 
participation in the development and implementation of 
activities; mutual and social control; taking into account 
the needs of the community.

It is argued that the concept of interaction of law 
enforcement agencies with public formations in the field of 
public order and state border should be understood as legal 
relations entered into by these entities in order to increase 
the efficiency of the National Police, State Border Guard 
Service of Ukraine and other law enforcement agencies.

It is determined that further prospects of development 
of theoretical and legal bases of participation and 
interaction of public formations with law enforcement 
bodies on protection of public order and state border should 
be connected with development of problems of forms and 
methods of the specified interaction, taking into account the 
newest formats of relations between police and community. 
introduction of the best samples of foreign experience.

Key words: public formations, normative principles, 
administrative and legal status, interaction, protection 
of public order.


