
ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПОЛІЦІЮ 
ВЕЛИКО- 
БРИТАНІЇ

Поліція Сассекса



Правоохоронні органи 
у Великобританії
Повага до закону є важливою частиною життя 
у Великобританії. Закон діє для всіх, і кожен 
має його дотримуватися. Порушення закону 
призводить до певних наслідків. За нього можуть 
присудити штраф або тюремне ув’язнення. 
Рішення виносять судді в суді, при цьому 
судовий процес передбачає неупереджене 
ставлення до всіх його учасників. Кожна людина 
може скористатися послугами адвоката. 
У Великобританії є дві галузі права: 

 ▪   цивільне право, яке регулює суперечки 
між людьми,

 ▪   кримінальне право, яке регулює сферу 
злочинів і покарання за них. 

Обидві галузі передбачають певні дозволи 
й заборони для тих, хто перебуває 
у Великобританії. 
Є низка законів, які відрізняються в Англії, 
Уельсі та Шотландії. 



Поліція та її обов’язки 
Поліція існує для того, щоб захищати 
громадськість, права людей і закон. Наша 
задача — допомагати вам, і вам не слід 
боятися контактувати з нами. Зверніться 
до нас, якщо ви стали жертвою чи свідком 
злочину, або якщо вам потрібна допомога більш 
загального характеру. 
Усі поліцейські виконують різні функції, і ваше 
звернення, скоріше за все, потрапить до 
окружного відділку, оперативної служби чи 
дружинника громади (Police Community Support 
Officer, PCSO). Дружинники не є поліцейськими, 
але вони наглядають за порядком у своїх 
громадах від імені поліції. 

Робота сучасної поліції 
Великобританії 
Поліцейська діяльність у Великобританії 
ґрунтується на принципах, яким уже близько 
200 років. Вони визначають етичний підхід до 
охорони правопорядку в громадах на основі 
згоди місцевих жителів.
Правоохоронні органи дотримуються цих 
принципів і зараз.



Зв’язок із нами
Як зв’язатися з Поліцією Сассекса. 

Зателефонуйте на номер 999, якщо:
 ▪ відбувається або щойно відбулося серйозне 

правопорушення,
 ▪ хтось перебуває в безпосередній небезпеці 

або зазнає шкоди,
 ▪ майну загрожує пошкодження,
 ▪ є ймовірність серйозного порушення 

громадського порядку.
На номер 999 слід телефонувати, коли ви 
перебуваєте у Великобританії і вам потрібно 
викликати поліцію, пожежну службу або 
невідкладну медичну допомогу. 

Зателефонуйте на номер 101, якщо: 
 ▪ виникла ситуація, яка не є надзвичайною, 

наприклад було пошкоджено майно або у вас 
з’явилася інформація про якийсь злочин. 

Зайдіть на наш вебсайт
www.sussex.police.uk, де можна повідомити 
про різні злочини, які не потребують термінового 
втручання, наприклад про антигромадську 
поведінку, шахрайство чи сексуальне домагання.
Тут також можна знайти рекомендації на різні 
випадки.

Соціальні мережі
Ви можете надіслати нам повідомлення 
в соціальних мережах Facebook, Twitter чи 
Instagram. Щоб знайти нашу сторінку, введіть 
у пошуковому полі «Sussex Police». 

Поліцейські відділки
Поліцейські відділки розташовані по всій 
країні. Якщо ви хочете поспілкуватися з нами 
особисто, знайдіть на вебсайті найближчий 
відділок і дізнайтеся про його розклад роботи.

http://www.sussex.police.uk


Зворотній зв’язок
Ми прагнемо виконувати свою роботу 
якомога краще. Якщо ви хочете залишити 
відгук про нашу роботу або подати скаргу, 
перейдіть на наш вебсайт. 
Скаргу щодо роботи поліції у Великобританії 
можна подати напряму до відповідного 
правоохоронного органу. У критичних 
випадках скаргу може розглянути 
Незалежна служба розслідування дій поліції 
(Independent Office for Police Conduct, 
IOPC). IOPC здійснює нагляд за обробкою 
скарг щодо роботи поліції в Англії та Уельсі. 
У Шотландії цим займається Спеціальний 
уповноважений з інспектування та 
розслідування дій поліції (Police 
Investigations & Review Commissioner, PIRC). 
Задача цих обох інституцій — проводити 
неупереджене й незалежне від поліції 
розслідування відповідних дій і вчинків. 
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Звертайтеся до нас на сайті www.sussex.police.uk 
або за номером телефону 101. 

У термінових випадках завжди телефонуйте  
на номер 999.

Ми також є в соціальних мережах
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http://www.sussex.police.uk

