
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят другої позачергової сесії восьмого скликання

12.01.2023 м. Березань № 14

Про затвердження Програми
„Поліцейський офіцер громади“
на 2023-2025 роки

Відповідно до пункту  22  частини  1  статті  26  Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні“,  Закону України  „Про Національну
поліцію“,  Указу Президента України  „Про заходи щодо забезпечення
особистої безпеки громадян та протидії злочинності“,  з метою подальшої
реалізації проекту Національної поліції України  „Поліцейський офіцер
громади“,  Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити   Програму  „Поліцейський офіцер громади“  на  2023-2025
роки, що додається.

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради  (Матвієнко В.М.)  передбачити фінансування заходів та завдань
Програми, в межах фінансових можливостей та пріоритетів.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів,  соціально-економічного
розвитку,  підприємництва,  регуляторної політики,  торгівлі,  захисту прав
споживачів  (Тимченко С.В.)  та першого заступника міського голови
Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                                Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
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1. Загальна характеристика Програми

 1. Учасники Програми
(співвиконавці)

Виконавчий комітет Березанської міської ради,
Сектор поліцейської діяльності №1 (м.Березань)
Броварського РУП ГУ НП у Київській області

2. Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Березанської міської ради

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Березанської міської ради,
Сектор поліцейської діяльності №1 (м.Березань)
Броварського РУП ГУ НП у Київській області

4. Відповідальні
виконавці

Виконавчий комітет Березанської міської ради,
Сектор поліцейської діяльності №1 (м.Березань)
Броварського РУП ГУ НП у Київській області

5. Термін реалізації
Програми 2023-2025 роки

6. Бюджет який приймає
участь у виконанні
Програми

Місцевий бюджет (загальний та спеціальний
фонд).

7. Орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

900 тис.грн

8. Основні джерела
фінансування

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

2. Загальні положення та визначення проблеми, на
розв’язання якої вона спрямована

Програма „Поліцейський офіцер громади“ на 2023-2025 роки (надалі –
Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про Національну
поліцію“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента „Про
заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії
злочинності“, та покликана сприяти подальшій реалізації Всеукраїнського
проекту „Поліцейський офіцер громади“. Метою проекту є тісна взаємодія
поліцейського з територіальною громадою та орієнтація роботи на її потреби.

В Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на
місцевому рівні з метою підтримки діяльності поліцейського офіцера на
території Березанської територіальної громади.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств,
організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення
охорони громадського порядку та профілактики злочинності.
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3. Мета, завдання та заходи Програми
Метою Програми є запобігання та припинення адміністративних

правопорушень і злочинів, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян,
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування
та населенням діяльності органів внутрішніх справ на території Березанської
міської ради спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в
населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення,
профілактичну роботу по попередженню злочинності та забезпечення
комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями
безпеки.

Серед основних завдань Програми:
постійна співпраця поліцейських офіцерів з громадою;
інтеграція поліції в суспільство;
задоволення безпекових потреб громадян;
ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади.
Важливою складовою ефективної діяльності поліцейських офіцерів

громади є їх матеріально-технічне забезпечення.
Громада повідомляє поліцейських офіцерів громади про проблеми у

сфері безпеки та сприяє:
попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є
некомфортними та небезпечними для правопорушників;
застосуванню сучасних технологій для зниження кількості
правопорушень;
створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії
порушенням правил дорожнього руху;
допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо
них;
створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади;
протидії негативним соціальним явищам (алкоголізм, наркоманія);
популяризації здорового способу життя;
профілактиці правопорушень у сфері благоустрою;
правовій освіті дітей та дорослих;
протидії жорстокому поводженню з тваринами;
розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали.

4. 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.
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Перелік
заходів

Програми

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (тис.грн)

2023 2024 2025

Закупівля
предметів,
матеріалів,

обладнання та
інвентарю,

транспортних
засобів, їх

ремонт та ТО,
ПММ

Виконавчий комітет
Березанської міської ради,

сектор поліцейської
діяльності №1 (м.Березань)
Броварського РУП ГУ НП в

Київській області,
Броварське РУП ГУ НП в

Київській області,
ГУ НП в Київській області

Місцевий
бюджет

(загальний та
спеціальний

фонд)

Інші джерела

300 300 300

5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого

самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі
злочинністю на території Березанської міської ради;

активізувати участь широких верств населення у правоохоронній
діяльності;

забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку
діяльності поліцейського офіцера громади, який здійснює діяльність на
території Березанської міської ради;

підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;
поліпшити стан правопорядку в населених пунктах громади, створити

додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики
правопорушень;

мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та
умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

6. Виконавці Програми
Виконавцями Програми є  виконавчий комітет Березанської міської ради,

фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради, сектор
поліцейської діяльності №1 (м.Березань) Броварського РУП ГУ НП в
Київській області,   Броварське РУП ГУ НП в Київській області,   ГУ НП в
Київській області.

7. 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         Сергій ГУРА


