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щодо результатів соціологічного дослідження 

«Взаємодія поліції та населення майбутньої Сартанської ОТГ»   

(лютий-травень 2020 р.) 

 

У лютому-травні 2020 р. було проведено соціологічне дослідження 

«Взаємодія поліції та населення майбутньої Сартанської ОТГ» на замовлення 

ГО «Колегіум Анни Ярославни Схід» в межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та 

Швейцарії 

Його метою було дослідити особливості ставлення населення регіону 

до поліції. Було опитано 306 респондентів у віці 18-75 років – вибірка 

репрезентативна населенню майбутньої Сартанської ОТГ. Опитування 

проводилося методом особистого інтерв’ю та анкетування під час заходів 

проєкту «Кава з поліцейськими» та на он-лайн сторінці проєкту. 

Дослідження проводились на території майбутньої Сартанської ОТГ: у 

смт. Сартана, смт. Талаківка, с. Павлопіль, с. Чермалик та с. Лебединське. 

Опитування проводились згідно до графіку. Під час опитування 

мешканці перелічених населених пунктів могли поставити свої запитання 

працівникам поліції, що надихало їх на відвертість та прямоту. Населення 

перелічених смт. та селищ мають намір об’єднатися в Сартанську ОТГ з 

адміністративним центром у смт. Сартана. Багато запитань від представників 

населених пунктів виникали з питань безпеки, транспортного сполучення та 

інших проблем щоденного життя в цих населених пунктах. 

Неочікуваним форс-мажором проєкту стали карантинні заходи. Такі 

заходи дещо стримували проведення соціологічних опитувань населення. Як 

свідчать результати проведеного дослідження більшість питань та 

непорозумінь між населенням та поліцією виникає через недостатню 

обізнаність населення про діяльність та можливості взаємодії з поліцією з 

одного боку та недостатню інформованість поліції про проблеми та потреби з 



безпеки населення. Після налагодження діалогу більшість питань отримали 

відповідь, з’явилось розуміння як діяти в ситуаціях, коли є загроза життю чи 

майну, що робити, якщо людина стала свідком правопорушення. 

Представники поліції отримали розуміння, які аспекти їх роботи потребують 

вдосконалення. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

– на 36,1% опитаних, останнім часом на вулицях покращився. 15,46% 

вважають що не покращився. 30,92% вважають що змін зовсім не помітили; 

– стосовно того, чи знають мешканці населених пунктів номер 

телефону, на який потрібно звертатись у випадку небезпеки отримали 

наступні відповіді: 

знають – 67,1%; не знають – 19,5%; не задумувались – 13,4%; 

– на запитання чи помітні зміни з приходом поліції на зміну міліції – 

отримані відповіді: 

нічого не змінилося – 29% 

покращилося – 62,7% 

погіршилося 8,3%. 

– чи стала поліція на сьогодні працювати краще? 

–так, краще – 47,36% 

–гірше – 9,47% 

–без різниці – 41,05% 

–інше – 2,21% 

–на запитання: Чи дотримується поліція Правил Дорожнього руху? 

Отримані наступні відповіді: 

–так, дотримується – 78,79% 

–ні – 16,36% 

–вона погано знає правила дорожнього руху – 4,85%. 

Якщо підвести підсумок проведеному дослідженню то можна зробити 

наступний висновок: 



–середній рівень довіри населення до поліції склав 81,13%; 

–рівень поінформованості про діяльність поліції склав 58,66; 

–рівень ефективності роботи поліції склав 57,33%. 

Оскільки потреба у безпеці населення є однією з головних потреб 

людини, а співпраця поліції та громади – найкращий спосіб її забезпечити, 

результати проведеного соціологічного дослідження були використані 

Національною поліцією для налагодження  взаємодії з населенням, 

укріплення довіри населення до поліції, вирішення проблем безпеки та 

захисту прав людини, проведення профілактичної роботи із запобігання 

правопорушенням через заходи соціального згуртування та неформального 

навчання. 

 

Дослідження проведено викладачами кафедри філософії та 

соціології під керівництвом д.с.н., професора, завідувача кафедри 

філософії та соціології Слющинського Б. В. 

 


