
 

                                                                              Додаток 

                                                                              до рішення міської ради 

                                                                              від 02 грудня 2021 року  № 774 
 
 

                                                        ПРОГРАМА 

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Чортківської МТГ на 2022-2024 роки 
 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Чортківський районний відділ поліції 

Головного управління Національної поліції в 
Тернопільській області  

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 
розроблення програми 

Закон України « Про Національну поліцію», 
Указ Президента України « Про заходи щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності»,  Наказ МВС України 
від 28 липня 2017 №650  « Про затвердження 

Інструкції з організації діяльності 

дільничних офіцерів поліції» 

3. Розробник Програми  Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної  роботи міської 
ради  

4. Співрозробники 

Програми  

Чортківський районний відділ поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області  

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Чортківський районний відділ поліції 

Головного управління Національної поліції в 
Тернопільській області, фінансове 

управління  міської ради 

6. Учасники Програми  Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної  роботи, 

фінансове управління  міської ради,  
Чортківський районний відділ поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області  

7. Термін реалізації 

Програми 

2022-2024 роки 

7.1. Етапи виконання 

Програми 

Перший етап – 2022 рік 

Другий етап – 2023 рік 

Третій етап – 2024 рік 
 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

Бюджет територіальної громади 
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9. Загальнийобсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 
всього, 

у тому числі: 

                           

                            924. 000 тис. грн.  

9.1. коштів бюджету 

територіальної громади 

                        924. 000 тис.грн. 

9.2. Коштів іншихджерел - 

 

              2. Визначення проблем, на розв’язанняяких спрямована Програма 

 

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну 

поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, 

здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог 
суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його 

положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 730 

створено територіальний орган Національної поліції України – Головне 
управління Національної поліції в Тернопільській області.  

З 7 листопада 2015 року на посади, передбачені тимчасовим штатом 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,  
призначені працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції. 

Усі вони пройшли глобальну переатестацію та протягом сотні днів – двічі 

перевірку якості своєї роботи. Окрім оцінки їх ділових, професійних, особистих 

якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки для 
визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри 

ураховується думка населення та оцінка якості їх роботи з бізнес-спільнотами.  

У подальшому функції з добору та просування по службі поліцейських 
покладатиметься на поліцейські комісії, до яких, зокрема, включатимуться 

представники громадськості, з числа осіб, що мають бездоганну репутацію, 

високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.  

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські 
взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за 

діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною 

насторогою.  
Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові 

відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про 

здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного 

правоохоронного сервісу. 
У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно  направити 

на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб 

населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання 
поліцією покладених на неї завдань.  

Для вирішення вказаних проблем Національною поліцією України 
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здійснюється запровадження поліцейського «FrontOffice” для 

забезпечення якісної роботи поліції та запобіганням надзвичайним подіям, 
регламентування роботи функціонування кімнат для проведення слідчих( 

розшукових) дій, спеціально-обладнаних кімнат «зелена кімната» в підрозділах 

поліції, що мінімізує ризики порушення прав затриманих і доставлених осіб, 

забезпечення прав і свобод дитини в ході проведення слідчих процесуальних дій 
через створення сучасних умов та впровадження європейських стандартів у 

спілкуванні офіцерів поліції з дитиною , що стала свідком або постраждала від 

злочину.  
З метою організації належної співпраці з органами місцевого 

самоврядування,  Національною поліцією здійснюється запровадження проєкту 

«Поліцейський офіцер громади », що дасть змогу посилити взаємодію поліції з 

територіальною громадою , щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 
злочинністю та правопорушеннями.  

 

 
                             3. Мета і завдання Програми  

 

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та 

обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, 
створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання 

зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні 

загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, 
захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.   

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки 
громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, 

захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом 

фінансування з обласного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на 
стан правопорядку в області, та потребують матеріально-технічного 

забезпечення. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та     

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

4.1. Програма розроблена на основі кардинальної трансформації 
критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує 

необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і 

порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного 
сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази 

цієї роботи.  

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з бюджету громади . Це дозволить протягом 
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року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності 

населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме 
створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці 

і порядку в області.  

 

Ресурсне забезпечення Програми сприяння поліції у підвищенні рівня 

безпеки громадян на території Чортківської МТГ на 2022-2024 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2022рік 

(тис. грн.) 
 

Усього витрат на виконання 

Програми  

(тис. грн.) 
 

Обся гресурсів, усього: 208.000 208.000 

у тому числі кошти 

бюджету територіальної 

громади  
208.000 208.000 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2023рік Усього витрат на виконання 
Програми 

Обсяг ресурсів, усього: 658.000 658.000 

у тому числі кошти 

бюджету територіальної 

громади  
658.000 658.000 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2024рік Усього витрат на виконання 
Програми 

Обсягресурсів, усього: 58.000 58.000 

у тому числі кошти 

бюджету територіальної 

громади  

58.000 58.000 

Разом 924.000 924.000 

 

5.Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

5.1. Програмоюпередбачені заходи, спрямовані на: 

- Запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні 
превентивної та профілактичної діяльності;  

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 
адміністративних правопорушень, та їхузгоджене усунення; 

- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних 
правопорушень;  

- усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, 
що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного 
правопорушення; 

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про 
кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 
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- забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у 
парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях; 

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги 

особам, які постраждали внаслідок   кримінальних чи адміністративних 

правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, 
небезпечній для їхнього життя чи здоров’я. 

5.2. У результаті виконання Програмио очікується: 

- зростання динаміки довіри населення до Чортківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;  

- посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання; 

- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою 
поліції під час виклику і первинного контакту на місці події; 

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про 

злочини, ефективності роботи з протидії злочинності; 

-збільшення рівня партнерської взаємодії поліції та населення. 

        6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за використанням коштів , спрямованих на забезпечення    

виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства. Координація 

та контроль за ходом виконання Програми покладається на фінансове 

управління, відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Чортківської міської ради та керівництво Чортківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. 

 

Секретар міської ради                                                           Ярослав  ДЗИНДРА  
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Додаток 

до Програми 

 

Перелік завдань та заходи Програми  

№

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість) 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

 

 

 

 

 

Облаштування 

спеціальної 

кімнати 

«Зелена 

кімната » в 

Чортківському 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області.  

Придбання будівельних 

матеріалів,  меблів, 

офісної та 

комп’ютерної техніки, 

системи відео 

спостереження  

Проведення монтажних  

робіт.  

 

2022рік 

 

 

 

 

Чортківський 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області   

 

 

 

Кошти 

бюджету 

територіальної 

громади 

 

 

 

 

150.000  

 

 

 

 

 

Забезпечення умов 

для ефективного 

виконання своїх 

обов’язків 

працівниками 

поліції, 

забезпечення прав і 

свобод дитини. 

 

2 
Забезпечення 

умов роботи 

поліцейських 

офіцерів 

громади 

Проведення ремонту в 

виділених 

приміщеннях, 

забезпечення меблями, 

офісною технікою, 

2022-2024 рік 

2022-30.000 тис 

2023-30.000 тис 

2024-30.000 тис 

 

 

 Чортківський 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області   

 

 Кошти 

бюджету 

територіальної 

громади  

 

90.000  

 

 

 

 Забезпечення умов 

та  ефективного 

виконання своїх 

обов’язків 

поліцейськими 

офіцерами громади 



 

 

7 
Чортківської 

МТГ. 

канцтоварами. 

 

 

Придбання службового 

автомобіля  та його 

обладнання  

необхідними 

технічними  засобами. 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

для службового 

автомобіля 

«Поліцейського 

офіцера громади» 

Оплата послуг з 

технічного 

обслуговування та 

поточного ремонту 

автомобіля 

«Поліцейського 

офіцера громади»  

 

 

 

 

2023рік 

 

 

 

2022-2024 рік 

2022-18.000 тис 

2023-18.000тис. 

2024-18.000 тис 

 
 

 

2022-2024 рік 
2022-10.000 тис 

2023-10.000 тис 

2024-10.000 тис 

 
 

 

 

Чортківський 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області  

 

Чортківський 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області   

 

Чортківський 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області   

 

 

 Кошти 

бюджету 

територіальної 

громади  

 

Кошти 

бюджету 

територіальної 

громади  

 

Кошти 

бюджету 

територіальної 

громади 

 

 

600.000 

 

 

 

54.000 

 

 

 

30.000 

 

Чортківської МТГ 

 

 Разом:         924.000  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Ярослав ДЗИНДРА 


