
 
 

 
БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

28.04.2017 №28    
Про  проект  міської  Програми  організації 
допомоги Бериславському відділу  поліції 
Головного управління Національної поліції  
в Херсонській області у протидії 
злочинності, забезпечення публічної 
безпеки та правопорядку на території міста  
на 2017 рік 

 

 
Відповідно до  Законів України «Про Національну поліцію», «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»,   
керуючись ст. 34, 38 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Подати  проект   міської  Програми організації допомоги Бериславському відділу  
поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області у протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території міста  на 2017 
рік, що додається до цього рішення на затвердження міській раді.  
2. Виконавчому комітету міської ради щорічно до 05 січня та 05 липня інформувати сектор 
з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи апарату районної державної адміністрації про стан реалізації заходів, передбачених 
Програмою, для узагальнення та подальшого інформування управління з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю   обласної державної адміністрації.   
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на інспектора ОПГП Хомича С.В.  
 
 
 
 
Міський голова                                           О.М.Шаповалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету    

від______________№_____ 
 
 
 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 
 організації допомоги Бериславському відділу  поліції Головного управління Національної 
поліції в Херсонській області у протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та 

правопорядку на території міста  на 2017 рік 
 

І. Загальна характеристика Програми 
 1. Ініціатор та розробник 

Програми 
 Виконавчий комітет міської ради  

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
Програми  

 Закон України “ «Про Національну поліцію», «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» 

3. Учасники Програми Виконавчий комітет міської ради, управління, відділи  
районної державної адміністрації:  
фінансове, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту /за 
згодою/; служба у справах дітей районної державної 
адміністрації /за згодою/; районний відділ Поліції 
ГУНП у Херсонській області  /за згодою/; районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді /за 
згодою/; районний центр зайнятості /за згодою/. 
  

4. Термін реалізації 
Програми 

 2017 рік 

5. Обсяг фінансових 
ресурсів,  необхідних для 
реалізації Програми, 
усього 

 15900 грн.  

6.  Основні джерела 
фінансування   

Фінансування здійснюється за рахунок коштів 
міського бюджету та інших передбачених 
законодавством джерел. 

 
ІІ. Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма 
 

             Міська Програма організації допомоги Бериславському відділу  поліції Головного 
управління Національної поліції в Херсонській області у протидії злочинності, 
забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території міста  на 2017 рік (далі – 
Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про участь громадян в охороні 
громадського порядку  і державного кордону”.  

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення 
охорони громадського порядку та профілактики злочинності. 



У м. Бериславі гостро стоїть питання щодо необхідності активізації участі населення 
у правоохоронній роботі, підтримки громадянами діяльності органів внутрішніх справ.  

Кількість населення міста становить 13 тис. осіб. 
За нормативами, навантаження на одного дільничного інспектора у місті має 

становити 3 тис. населення.  Однак по місту відповідне навантаження в середньому 
становить 6,7 тис. осіб. Потреба районного відділу Поліції ГУНП у Херсонській області  у 
дільничних інспекторах, відповідно до затвердженого штатного розпису, складає 2 особи, 
при працюючих двох дільничних інспекторів міліції та їх двох помічників.  

 Такий стан справ знижує оперативність реагування на правопорушення, негативно 
впливає на рівень забезпечення громадського порядку та ефективності боротьби зі 
злочинністю. У зв’язку з цим широке залучення громадськості до правоохоронної 
діяльності набуває першочергового значення. 

Для організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони 
громадського порядку та профілактики злочинності на території міста   працює  1 
інспектор опорного  пункту охорони громадського порядку, утримання та матеріально-
технічне забезпечення якого проводиться за рахунок «Інші видатки»  міського бюджету та 
2 інструктори з питань інформування населення щодо недопущення порушень 
громадського порядку,  фінансування витрат на заробітну плату яких здійснюється за 
рахунок коштів Бериславського  районного центру зайнятості. 

Інспектор громадського пункту охорони правопорядку  веде особистий прийом 
громадян, реєструє їх заяви та звернення в окремому журналі та приймає по ним 
відповідні міри в межах своєї компетенції, приймає участь у роботі комісій, що 
створюються розпорядженням міського голови по розгляду 
окремих звернень на скарг жителів міста, особливо тих, де виникають спірні питання між 
сусідами або     членами родини, бере участь в охороні громадського порядку, 
профілактичній роботі та оперативно - профілактичних відпрацюваннях. Веде постійний 
облік осіб, які зловмисно порушують громадський порядок. 

 У цілому рівень участі громадян у правоохоронній роботі в місті є недостатнім. Такий 
стан справ зумовлений різними факторами. Одним з найболючіших питань у діяльності 
інспектора опорного пункту охорони громадського порядку є низький рівень   
фінансування та матеріально-технічного забезпечення, що не дозволяє повною мірою 
залучити громадян до відповідної роботи.  

Здійснення заходів, визначених Програмою, є важливою складовою процесу 
забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території міста. 

IІI. Мета і завдання Програми 
Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки  виконавчого комітету 

міської ради, міської ради та населенням діяльності інспектора опорного пункту 

охорони громадського порядку та органів внутрішніх справ, спрямованої на охорону 

громадського порядку і   профілактику злочинності. 

Основними завданнями Програми є: 
- підвищення рівня правової освіти населення з питань участі в правоохоронній 

діяльності; 
- активізація залучення різних категорій населення та об’єднань громадян  до 

охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю; 
- надання всілякої допомоги та підтримки громадянам міста у створенні 

громадських формувань з охорони громадського порядку;  



- підвищення ефективності функціонування громадських формувань шляхом 
удосконалення їх управління та розвитку організаційних структур; 

- поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності 
опорного пункту охорони громадського порядку, інструкторів з  питань інформування 
населення щодо недопущення порушень громадського порядку; 

- забезпечення широкого висвітлення діяльності населення з охорони громадського 
порядку та профілактики злочинності. 

ІV. Очікувані результати від виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 
- посилити взаємодію правоохоронних органів та виконавчого комітету  міської 

ради щодо охорони громадського порядку   та боротьби зі злочинністю; 
- активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності; 
- забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності 

інспектора опорного пункту охорони громадського порядку, громадських формувань та 
інструкторів з питань інформування населення щодо недопущення порушень 
громадського порядку; 

- підвищити ефективність діяльності інспектора опорного пункту охорони 
громадського порядку; 

- поліпшити стан правопорядку в місті, створити додаткові умови для забезпечення 
особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень. 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 

інших передбачених законодавством джерел.  
 

VІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми   
Координація  та контроль за виконанням заходів Програми та використанням 

бюджетних коштів здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 



 
ЗАХОДИ  

до   міської Програми організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні  
охорони громадського порядку та профілактики злочинності   на 2017 рік 

 
 
 

 Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 
1 Організувати обов’язкові навчальні  курси для 

інспектора опорного пункту громадського 
порядку та інструкторів з питань інформування 
населення щодо недопущення порушень 
громадського порядку.   

Виконавчий комітет міської 
ради, районна державна 
адміністрація /за згодою/, 
районний відділ Поліції ГУНП у 
Херсонській області  /за згодою/ 
 

2 Зміцнювати матеріально-технічну базу 
інспектора опорного пункту громадського 
порядку, оснастити його транспортним 
засобом, зв’язку, сучасною технікою.  
 

Виконавчий комітет міської 
ради, міська рада   
 

3 Співробітничати з населенням, залучати 
громадян до профілактики правопорушень, 
боротьби із злочинністю  

Інспектор опорного пункту 
громадського порядку, 
інструктори з питань 
роз’яснення населенню щодо 
недопущення порушень 
громадського порядку   

4 Надавати всіляку допомогу та підтримку 
громадянам міста у створенні громадських 
формувань з охорони громадського порядку  
 

Виконавчий комітет міської 
ради, інспектор опорного 
пункту громадського порядку  

5 Щомісячно інформувати населення про факти 
порушення громадського порядку та про заходи 
правового реагування на них. 

Виконавчий комітет міської 
ради, інспектор опорного 
пункту громадського порядку 

6 Здійснювати роз’яснювальні бесіди з 
приватними підприємцями міста, що 
займаються роздрібною торгівлею, про 
заборону реалізації спиртних напоїв та 
тютюнових виробів неповнолітнім  

Інспектор опорного пункту 
громадського порядку, 
інструктори з питань 
роз’яснення населенню щодо 
недопущення порушень 
громадського порядку   

7 Проводити виховні бесіди у школах міста з 
метою профілактики правопорушень серед 
підлітків  

Інспектор опорного пункту 
громадського порядку, 
інструктори з питань 
роз’яснення населенню щодо 
недопущення порушень 
громадського порядку   

 
 
 


