
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
___________________                                        №________ 

м. Лиман 
 
Про попередній розгляд та 
схвалення проекту рішення 
міської ради “ Про затвердження 
Програми Поліцейський офіцер 
громади на 2022 рік ” 

 
 
Розглянувши проект рішення міської ради “Про затвердження Програми 
Поліцейський офіцер громади на 2022 рік ”,  керуючись п.1 ч.2 ст. 52 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради       
“ Про затвердження Програми Поліцейський офіцер громади на 2022 рік ” 
(додається). 
 

              

Міський голова                                                                    Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 



 

 

                                                                                                        Проект 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                 м. Лиман                                               №______         
 

Про затвердження Програми 
Поліцейський офіцер громади 
на 2022 рік 

 
З метою зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян, 

здійснення  заходів щодо попередження, профілактики і боротьби зі злочинністю на 
території Лиманської міської територіальної громади на підставі Указу Президента 
України від 08.02.2002 №143 «Про заходи щодо подальшого зміцнення 
правопорядку, охорони прав і свобод громадян», керуючись п. 22 ч.1. ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму Поліцейський офіцер громади на 2022 рік (додається). 
 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, 
вказані в Програмі, за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або 
перевиконання доходної частини бюджету Лиманської міської територіальної 
громади. 
 
      3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської      
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Погорелова  О.В. 

 
 

Міський голова        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення Лиманської  

        міської ради  

        ______________№____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

 
«Поліцейський офіцер громади» 

 
на 2022 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лиман 

2022 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1. Назва 

 Програма «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік 

 
2. Мета Програми: 

 - запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, 
захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань; 
 - забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування 
діяльності органів внутрішніх справ на території Лиманської міської 
територіальної громади, спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку 
в населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, 
профілактичну роботу по попередженню злочинності;  
 - забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з 
питаннями безпеки; 
 - зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян. 
 
3. Замовник 

 Краматорське районне управління поліції Головного управління 
Національної поліції в Донецькій області. 
 
4. Початок, закінчення виконання 

 2022 рік. 
 
5. Етапи виконання 

 - 

6. Загальні обсяги фінансування 
           120 тис. грн. 

№ 
з/п 

Зміст заходу Найменування 
 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Вартість 
за 

одиницю 
(грн.) 

Загальн
а 

сума 
(грн.) 

Очікуваний результат 

1 Придбання паливно – 
мастильних матеріалів 
для Поліцейських 
офіцерів громади 

Паливно – 
мастильні 
матеріали 

 - - 100,00 Своєчасне реагування 
на заяви та 
повідомлення громадян 
про скоєні 
правопорушення та 
інші події, своєчасне 
надання поліцейських 
послуг на  території 
Лиманської міської 
територіальної громади  
поліцейськими 
офіцерами громади. 

 

2 Технічне 
обслуговування 
службових автомобілів 
Поліцейських офіцерів 
громади 

Технічне 
обслуговування 
службових 
автомобілів  

   20,00 

       

Всього 120,00 
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ПРОГРАМА 

«Поліцейський офіцер громади» 

на 2022 рік 

 
1. Загальні положення 

 Лиманською міською радою реалізуються заходи пов’язані із 
виконанням умов меморандуму про співпрацю між Лиманською міською 
територіальною громадою та Головним управлінням Національної поліції в 
Донецькій області від 04 березня 2020 року, з метою реалізації 
Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади». Метою проекту є 
тісна взаємодія поліцейського з територіальною громадою та орієнтація 
роботи на її потреби. 
 Програма “ Поліцейський офіцер громади ” на 2022 рік (далі Програма) 
розроблена на підставі  Конституції України, Бюджетного Кодексу України, 
Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Національну 
поліцію”, Указу Президента України від 18.02.2002 № 143  “Про заходи щодо 
подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян ” 

 
 

2. Мета програми  
Метою Програми є: 

- запобігання та припинення адміністративних та кримінальних 
правопорушень, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, інтересів 
суспільства і держави від протиправних посягань; 

-   забезпечення ефективної підтримки органом місцевого 
самоврядування діяльності органів внутрішніх справ на території Лиманської 
міської територіальної громади;  

-   підвищення рівня довіри до правоохоронних органів; 
- підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах 

Лиманської міської територіальної громади, захист життя, здоров’я, честі і 
гідності населення, профілактична робота по попередженню злочинності та 
забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з 
питаннями безпеки. 

 
 

3. В результаті виконання Програми очікується: 

 -    постійна співпраця поліцейських офіцерів з громадою; 
 -    інтеграція поліції в суспільство; 
 -    задоволення потреб в безпеці громадян; 
 -    ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади 

 -    підвищення рівня довіри до правоохоронних органів. 
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4. Заходи по виконанню Програми 

1. Придбання паливно – мастильних матеріалів (бензин А-92, диз. 
паливо)  
Передбачити кошти в сумі 100,0 тис. грн. 

Лиманська міська рада Краматорського району 
Донецької області, ГУНП в Донецькій області 

 2. Технічне обслуговування службових автомобілів ПОГ 
(Поліцейських офіцерів громади) 

Передбачити кошти в сумі 20,0 тис. грн.. 
Лиманська міська рада Краматорського району 
Донецької області, ГУНП в Донецькій області 

 
5. Загальні обсяги фінансування 

          120 тис. грн. 
№ 
з/п 

Зміст заходу Найменування 
обладнання 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Вартість 
за 

одиницю 
(грн.) 

Загальна 
сума (грн.) 

Очікуваний результат 

1 Придбання 
паливно – 
мастильних 
матеріалів  

Паливно – мастильні 
матеріали 

   100,00 Своєчасне 
реагування на заяви 
та повідомлення 
громадян про скоєні 
правопорушення та 
інші події, 
своєчасне надання 
поліцейських послуг 
на  території 
Лиманської громади  
поліцейськими 
офіцерами громади. 
 

       

2 Технічне 
обслуговування 
службових 
автомобілів 
поліцейських 
офіцерів громади 

Технічне 
обслуговування 
службових автомобілів 

   20,00 

Всього 120,00 

 
6. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 Фінансове забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за 
рахунок вільного залишку бюджетних коштів бюджету Лиманської міської 
територіальної громади. 

 
7. Контроль за виконанням Програми 

 Організація виконання Програми покладається на Головне управління 
Національної поліції в Донецькій області. 
 Програма розроблена сектором взаємодії з громадами відділу превенції 
Краматорського районного управління поліції Головного управління 
Національної поліції в Донецькій області. 
 
 
Заступник начальника ГУНП 

в Донецькій області      Олексій ШЕВЧЕНКО 

 
Секретар міської ради                                                       Надія ЛЯШКО 



Техніко - економічне обгрунтування до програми 
«Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік 

 
 Для запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, 
захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань, забезпечення ефективної підтримки органом місцевого 
самоврядування діяльності органів внутрішніх справ на території Лиманської 
міської територіальної громади, спрямоване на підвищення загального рівня 
правопорядку в населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності 
населення, профілактичну роботу по попередженню злочинності, забезпечення 
комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями безпеки; 
передбачено кошти субвенції у сумі 120,0 тис. грн, а саме: 

- 20,0 тис. грн - на технічне обслуговування службових автомобілів 
поліцейських офіцерів громади; 

- 100,0 тис. грн - на придбання паливно – мастильних матеріалів            
(Бензин А-92, дизельне паливо) для службових автомобілів поліцейських офіцерів 
громади. 

 
            
Т.в.о. заступника начальника  
ГУНП в Донецькій області 
полковник поліції                                                             Олексій ШЕВЧЕНКО
    
 
 
 
 


