
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проєкт РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми профілактики правопорушень та 

забезпечення публічної безпеки на території Гірської сільської 

територіальної громади 

  

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону», з метою організації та забезпечення публічної 

безпеки мешканцям Гірської сільської територіальної громади, Гірська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму профілактики та забезпечення публічної безпеки 

на території Гірської сільської територіальної громади (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Гірської сільської ради. 

 

від               2023 року 

№            -VІІІ 

 

Сільський голова                                                     Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 1 до рішення Гірської сільської ради  

від              2023 року № 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ 

ГРОМАДЯН,  НА ТЕРИТОРІЇ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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ПАСПОРТ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПУБЛІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН НА ТЕРИТОРІЇ ГІРСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Бориспільське РУП ГУНП в Київській області 

2. Назва розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закони України:  

«Про місцеві державні адміністрації», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

Національну поліцію», «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного 

кордону». 

3. Розробник програми Бориспільське РУП ГУНП в Київській області 

4. Співрозробники 

програми 

Гірська  сільська  ОТГ 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Бориспільське РУП ГУНП в Київській області 

6. Термін реалізації 

програми 

2023 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні програми 

Бюджет Гірської сільської ОТГ та інші джерела 

незаборонені законодавством 

8. Обсяг коштів 

необхідних для 

фінансування 

програми на 2023 рік 

500 000 грн. 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення програми. 
Стан правопорядку в населених пунктах Гірської сільської ОТГ впливає 

на їх соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється 

шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх 

до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і 

методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання 

виникненню умов, що сприяють їх вчиненню. 

Програма профілактики правопорушень та забезпечення публічної 

безпеки на території Гірської сільської ОТГ 2023 рік (далі - Програма) 

розроблена на підставі: пунктів 22, 40 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про 

правовий режим воєнного стану», «Про основи національного спротиву».  

Стан правопорядку впливає на її соціально-економічний розвиток. 

Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні 

протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом 

відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики 

правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що 

сприяють їх вчиненню. Здійснення заходів з профілактики злочинності дасть 

змогу певною мірою поліпшити стан правопорядку на території Гірської 

сільської ОТГ та удосконалити систему профілактики правопорушень. 

Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих 

місць, у зв’язку з військовим станом, негативно позначаються на рівні 

злочинності, призводить до збільшення кількості випадків шахрайського 

заволодіння коштами пенсіонерів, одиноких громадян та людей похилого віку, 

крадіжок з офісів та помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, 

протиправних проявів у молодіжному середовищі та серед неповнолітніх, 

незаконного заволодіння транспортними засобами, інших правопорушень. 

Найбільшої важливості у сфері охорони правопорядку за останні роки в 

Україні набув той напрямок діяльності, при якому заходи кримінального 

покарання почали співвідноситися із заходами попередження злочинів, причому 

в багатьох країнах світу, в тому числі  й в Україні. Але… 24.02.2022 в нашій 

державі почалася війна. Приорітетні  напрямки роботи поліції набули нового 

формату, реформувавшись під реалії сьогодення. 

З початку війни правоохоронці працюють у посиленому режимі. Окрім 

виконання основних функцій, вони також першими виїжджають на страшні 

ситуації, фіксують варварство ворогів в Україні, забезпечують проведення 

евакуаційних заходів, виявлення та знешкодження ворожих ДРГ, забезпечують 

чергування на блок-постах, беруть участь у розмінуванні території. 

 

Починаючи з 24 лютого 2022 року розпочато понад 3384 кримінальних 

проваджень. З яких, «війських злочинів» 163: 

 Ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни) – 96 провадження; 

 Ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України) – 60 проваджень; 

 Ст. 111-1 ККУ (Колабораційна діяльність) – 2 провадження; 



 Ст. 432 ККУ (Мародерство) – 5 проваджень. 

За період збройної агресії,  працівниками поліції повідомлено про підозру 

– 914 особам, з яких за 875 фактами кримінальні провадження направлено до 

суду, і 106 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. 

Попри те, що воєнні злочини не є підслідними поліції, працівники  

усвідомлюють важливість своєчасного збору якісного, своєчасного та 

легального доказів для подальшого ефективного розслідування компетентними 

органами, у тому числі Міжнародним кримінальним судом. За підслідністю до 

Служби безпеки України передано 121 кримінальне провадження. 

Працівники поліції здійснюють багатофункціональну діяльність від імені 

держави, місце і роль якої в механізмі забезпечення режиму воєнного стану 

полягає в реалізації національних інтересів (забезпечення конституційних прав і 

свобод громадян, участь у забезпеченні соціальної стабільності суспільства, 

екологічної безпеки, захисті суспільства від тероризму та ін.) з протидії воєнним 

загрозам.  

Враховуючи вищевикладене, можна з упевненістю сказати, що 

працівники Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, роблять все 

можливе і навіть більше, що не входить в їх обов’язки, під час дії воєнного стану.  

Цей рік показав, що наші працівники поліції можуть забезпечувати, як 

внутрішній порядок, починаючи від взаємодії з військовим командуванням, так 

і закінчуючи зачисткою міст, після звільнення від російських окупантів. Можна 

сказати із впевненістю, що поліцейські дійсно показують наскільки вони 

кваліфіковані працівники, виконуючи свої безпосередні професійні обов’язки та 

навіть більше, ніж від них можна було очікувати. 

 

2. Мета та завдання програми. 
Метою даної Програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів на 

території Гірською сільською ОТГ, об'єднання зусиль органів державної влади, 

правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку 

профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням громадського 

порядку, опору військовій агресій зі сторони рф, виявлення та знешкодження 

диверсантів та колабораційних груп, які негативно впливають на рівень захисту 

конституційних прав і свобод громадян. 

Програма розроблена з метою зміцнення законності та правопорядку, 

попередження та розкриття злочинів, в умовах військового стану.    

Також дана програма спрямована на підвищення ефективності реалізації 

узгоджених заходів правоохоронними органами Бориспільського РУП ГУНП в 

Київській області, органами виконавчої влади Гірської сільською ОТГ та 

місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень і боротьби зі 

злочинністю та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і 

законних інтересів жителів громади. 

Бориспільським РУП ГУНП в Київській області, окрім основних своїх 

завдань, проводяться заходи, з метою збереження територіальної цілісності 

держави, сприяння припиненню діяльності антидержавних рухів і організацій, 

незаконно утворених озброєних формувань, диверсійно-розвідувальних груп, 



забезпечення надійного функціонування органів державної влади, військового 

управління і об’єктів економіки та інфраструктури громади. 

Досягнення визначеної мети можливо здійснити шляхом виконання 

завдань (поза межами зон ведення бойових дій) щодо: 

 забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, військового управління, проведення 

оперативного розгортання угруповань військ; 

 боротьби з ДРГ, іншими озброєними формуваннями агресора та 

антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями; 

 охорони та оборони важливих об’єктів та комунікацій; 

 підтримання правового режиму воєнного стану. 

  

Реалізація Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з державного, районного бюджетів. Це дозволить протягом 1 

року здійснити правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики 

правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити на 

території Гірської сільської ОТГ сприятливі умови для діяльності працівників 

Бориспільського РУП ГУНП в Київській області та підвищити безпекове 

середовище серед населення громади.  

Програма розрахована на 1 рік. 

 

Основними завданнями даної програми є: 

Програма є узагальнюючим документом, що визначає поліпшення 

оперативної обстановки, подальше посилення боротьби зі злочинністю, в умовах 

збройної агресії рф та військового стану на всій території України, підвищення 

рівня правоохоронної діяльності при взаємодії територіальної оборони з 

поліцією та активній підтримці органів місцевого самоврядування, відповідно до 

чинного законодавства шляхом проведення наступних заходів: 

- стабілізація криміногенної ситуації на території Гірської сільської ОТГ, 

створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 

- забезпечення умов для надійного функціонування органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, військового управління, 

проведення оперативного розгортання угруповань військ; 

- боротьби з ДРГ, іншими озброєними формуваннями агресора та 

антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями; 

- охорони та оборони важливих об’єктів та комунікацій; 

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

організованій злочинності та корупції; 

- підтримання правового режиму військового стану. 

Забезпечити умови для надійного функціонування органів державної 

влади та військового управління, з метою підтримання порядку, недопущення 

провокацій, проведення антиурядових мітингів та демонстрацій, метою яких є 

дестабілізація суспільно-політичної обстановки і спроби захоплення будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування, зриву мобілізаційних 

заходів, шляхом посилення охорони адміністративних будівель, пункту 

управління  та патрулювання у районах їх розміщення, посилення контролю 



пропускного режиму та обмеження доступу сторонніх осіб на ці об’єкти, 

супроводженням посадових осіб. 

 

3. Фінансове забезпечення реалізації програми. 
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Гірської сільської ОТГ та інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством України. 

Виділити для реалізації заходів, визначених Програмою, фінансування в 

сумі: 2023 рік – 500 000 грн. 

 

4. Контроль за виконанням програми. 
Контроль за виконанням даної програми здійснюється ГУНП в Київській 

області та Гірською сільською ОТГ. 

 

 


