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Розділ I. Загальна характеристика Програми
 1. Учасники Програми

(співвиконавці)
Виконавчий комітет Березанської міської ради,
Бориспільський РВ УПО в Київській області

2. Ініціатор розроблення
Програми

Бориспільський РВ УПО в Київській області

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Березанської міської ради,
Бориспільський РВ УПО в Київській області

4. Відповідальні
виконавці

Виконавчий комітет Березанської міської ради,
Бориспільський РВ УПО в Київській області

5. Термін реалізації
Програми 2022 рік

6. Бюджет який приймає
участь у виконанні
Програми

Міський бюджет

7. Орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

150 000 грн.

8. Основні джерела
фінансування

Фінансування здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету, в межах його фінансових
можливостей, та інших джерел, не заборонених
законодавством.

Розділ ІІ. Загальні положення Програми
        Програма організації допомоги Бориспільському районному відділу
Управління поліції охорони в Київській області у забезпеченні охорони
громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на 2022
рік  (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України „Про
Національну поліцію“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону“, Указу
Президента України від 16 червня 1999 року №650/99 „Про додаткові заходи
щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських
формувань з охорони громадського порядку“.
        В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони
громадського порядку, профілактики та боротьби зі злочинністю.
        Здійснення заходів, передбачених Програмою, дозволить підвищити
рівень охорони громадського порядку і безпеки громадян, сприятиме
вчасному виявленню та розкриттю злочинів.
        Програма розрахована на 1 рік.
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Розділ ІІІ. Мета, завдання та заходи Програми
Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної матеріальної

допомоги місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та населенням, діяльності органів поліції, спрямованої на
охорону громадського порядку, профілактику злочинності та надання
матеріально-технічної підтримки при проведенні заходів із забезпечення
громадської безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів
суспільства і держави, превентивної діяльності та протидії злочинності.

Основні завдання Програми:
надання матеріально-технічної допомоги, шляхом придбання та передачі

згідно акту предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, Бориспільському
районному відділу Управління поліції охорони в Київській області;

удосконалення умов для залучення населення та громадських об’єднань
громадян до охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю;

забезпечення широкого висвітлення результатів діяльності органів поліції
в місті з метою популяризації їх діяльності та забезпечення співпраці з
населенням;

своєчасного реагування на злочинні прояви та протиправні посягання;
проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, установ

та організацій, представниками органів місцевої влади та громадянами щодо
зміцнення громадської безпеки, профілактики правопорушень та злочинних
проявів;

підтримка громадського порядку та безпеки громадян, профілактика
правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці.

Розділ IV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про
міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел
фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

№
з/п

Перелік заходів
Програми

Виконавці
Джерела

фінансування
Орієнтовні

обсяги
фінансування

(тис.грн)
2022

1.
Закупівля предметів,

матеріалів,
обладнання та

інвентарю.

Виконавчий комітет
Березанської міської
ради, Бориспільський
РВ УПО в Київській

області

Міський бюджет

Інші джерела

150
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Розділ V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених Програмою заходів забезпечить:
посилення взаємодії правоохоронних органів, місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення
охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності;

збільшення участі населення у правоохоронній діяльності;
поліпшення стану правопорядку в місті, створення додаткових умов для

забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;
 зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги,

викликаної її впливом;
посилення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності

громадян та створення безпечних умов життя;
мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
В цілому, вжиття зазначених заходів позитивно вплине на протидію

злочинної діяльності, дасть змогу покращити охорону громадського порядку,
безпеки громадян та запобіганню росту злочинності на території міста.

Розділ VI. Виконавці Програми
Виконавцями Програми є  виконавчий комітет Березанської міської ради,

фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради,
Бориспільський районний відділ Управління поліції охорони в Київській
області.

Розділ VII. Координація та контроль за виконанням Програми
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється

першим заступником міського голови. Головним координатором Програми є
сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
виконавчого комітету Березанської міської ради.

Секретар міської ради Олег СИВАК


