
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      ________                                                                                          № __________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “ Про затвердження 

цільової Програми щодо охорони 

громадського порядку із 

залученням громадських 

формувань на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  на 2020 

- 2022 роки ” 

 

 

Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження цільової 

Програми щодо охорони громадського порядку із залученням громадських формувань 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2020 - 2022 роки» 

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 цільової Програми щодо охорони громадського порядку із залученням 

громадських формувань на території Лиманської об’єднаної територіальної громади  

на 2020 - 2022 роки» (додається). 

 

              

Міський голова                                                                                                  П.Ф. Цимідан 



 

 

                                                                                                        Проект 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

№              _ 

м. Лиман 

 

Про затвердження  цільової 

Програми щодо охорони 

громадського порядку із 

залученням громадських 

формувань на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки 

 

З метою охорони громадського порядку із залученням громадського 

формування, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, 

і органам виконавчої влади, посадовим особам у запобіганні й припиненні 

адміністративних правопорушень і злочинів, відповідно до Закону України “Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, керуючись  

п. 22 ч.1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити цільову Програму щодо охорони громадського порядку із 

залученням громадських формувань на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020- 2022 роки (додається). 

 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, 

вказані в Програмі. 

 

 3.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

інвестиційної діяльності та регулярної політики (Коломацький); з питань прав 

людини, депутатської діяльності, етики, законності, свободи слова та інформації 

(Коровченко) та керуючого справами виконавчого комітету міської ради Малого Р.О. 

 

 

 

Міський голова            П.Ф. Цимідан 



                                                                                                                                                                                                    Додаток 1 

                    

                                                                                                                                                               До цільової Програми 

                                                                                                                                                                          щодо охорони громадського  

порядку із залученням громадських 

 формувань на території Лиманської 

                                                                                                                                                                                    об’єднаної територіальної громади  

                                                                                                                                                        на 2020-2022 роки 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів програми виконавці термін 

виконання 

заходу 

Витрати не 

реалізацію 

( грн.) 

за рахунок 

бюджету ОТГ 

Очікуваний результат 

1 Надавати керівникам підприємств, установ та 

організацій, а також громадянам всебічну 

допомогу та підтримку у створенні 

громадських формувань з охорони 

громадського порядку 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області, 

виконавчий комітет 

Лиманської ОТГ 

2020- 2022 
не потребує 

фінансування 

Збільшення кількості 

громадських формувань та 

їх членів 

2 Проводити серед населення роз’яснювальну 

роботу щодо необхідності участі громадян в 

забезпеченні публічної безпеки і порядку, 

профілактики правопорушень та протидії 

злочинністю, за результатами якої подавати 

органам місцевого самоврядування пропозиції 

про утворення громадських формувань з 

охорони громадського порядку. 

 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області  
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Збільшення кількості 

громадських формувань та 

їх членів, побудова 

партнерських відносин між 

поліцією та громадою в 

сфері забезпечення ОГП  

3 Вивчати позитивний досвід співпраці органів 

Національної поліції з громадськими 

формуваннями з охорони громадського 

порядку та впроваджувати новітні форми і 

методи роботи в діяльність Лиманського ВП 

ГУНП в Донецькій області та громадських 

формувань з ОГП 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 

 

2020-2022 
не потребує 

фінансування 

Впровадження  

нових форм та методів 

роботи 



 

4 

Активно залучати членів громадських 

формувань з ОГП до заходів із забезпечення 

публічної безпеки і порядку, виявлення та 

документування правопорушень, в т.ч. щодо 

безпеки дорожнього руху, протидії злочинності 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Побудова партнерських 

відносин між поліцією та 

громадою в сфері охорони 

публічного порядку, 

безпеки громадян та 

профілактики 

правопорушень 

5 

Розглядати пропозиції громадських формувань 

щодо запобігання адміністративних 

правопорушень, виникненню причин  і умов, 

що сприяють їх вчиненню 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області, 

виконавчий комітет 

Лиманської ОТГ 

2020-2022 
не потребує 

фінансування 

Комплексний підхід до 

вирішення проблем сфері 

охорони публічного 

порядку, безпеки громадян 

та профілактики 

правопорушень 

6 

Щорічно у 4 кварталі заслуховувати 

повідомлення і звіти керівників громадських 

формувань з охорони громадського порядку 

щодо діяльності цих формувань.  

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Налагодження тісної 

співпраці між виконавцями 

Програми та координація 

діяльності сфері охорони 

публічного порядку, 

безпеки громадян та 

профілактики 

правопорушень 

7 Практикувати проведення спільних нарад, 

семінарів, конференцій, засідань за «круглим 

столом», заходів за участю представників 

громадських формувань з ОГП на яких 

визначати проблемні питання у їх діяльності та 

визначати заходи, спрямовані на покращання 

такої діяльності. 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Налагодження тісної 

співпраці, усунення 

проблемних питань, які 

виникають  у ході 

діяльності громадських 

формувань з ОГП 

8 Організовувати та проводити не рідше 1 разу 

на рік курси перепідготовки  членів та 

керівників громадських формувань. 

Виготовляти та видавати після навчань 

відповідні довідки членам громадського 

формування з ОГП про проходження 

додаткової правової та спеціальної підготовки. 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Покращення правової 

підготовки та обізнаності 

членів громадських 

формувань  



9 
Розробляти плани лекційних, семінарських та 

практичних занять з членами громадських 

формувань з ОГП. 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Покращення правової 

підготовки та обізнаності 

членів громадських 

формувань 

10 

Забезпечити активне залучення громадських 

формувань з ОГП до спільних заходів із 

забезпечення публічної безпеки і порядку, для 

чого забезпечити членів громадських 

формувань з ОГП: 

Лиманське ВП ГУ НП в 

Донецькій області 
2020-2022 

не потребує 

фінансування 

Ефективна системи 

партнерських відносин 

поліції та громади, спільне 

забезпечення охорони 

публічного порядку, 

безпеки громадян та 

профілактики 

правопорушень 

10.1 Пам’ятками щодо прав та обов’язків членів 

громадських формувань з ОГП, методичними 

рекомендаціями щодо дій членів громадських 

формувань з ОГП у складі спільних з органами 

поліції патрулів із забезпечення публічної 

безпеки і порядку, враховуючи зміни в 

чинному законодавстві. 

Виконавчий комітет 

Лиманської ОТГ 

2020 133 
Покращення правової 

підготовки та обізнаності 

членів громадських 

формувань 

2021 133 

2022 133 

10.2 

Нарукавними пов’язками з напівжорсткої 

тканини синього кольору з жовтим кантом і 

написом «Охорона порядку» жовтого кольору  

 

Виконавчий комітет 

Лиманської ОТГ 

2020 420 

Оснащення та  

забезпечення діяльності 

громадських формувань 

відповідно до Закону 

України «Про участь 

громадян в охороні 

громадського порядку та 

державного кордону» 

2021 420 

2022 420 

10.3 

Посвідченнями члена громадського 

формування з охорони  громадського порядку і 

державного кордону 

 

Виконавчий комітет 

Лиманської ОТГ 

 

2020 

 

42 

Забезпечення діяльності 

громадських формувань 

відповідно до Закону 

України «Про участь 

громадян в охороні 

громадського порядку та 

державного кордону» 

2021 42 

2022 42 

11 Заохочувати членів громадських формувань  з 

охорони громадського порядку за активну 

Виконавчий комітет 

Лиманської ОТГ 
2020 1125 

Стимулювання, мотивація 

та заохочення членів 



участь у забезпеченні публічної безпеки і 

порядку шляхом оголошення подяки або видачі 

цінного подарунка чи грошової винагороди.  

2021 1125 громадських формувань 

відповідно до Закону 

України «Про участь 

громадян в охороні 

громадського порядку та 

державного кордону»  

2022 1125 

13  Разом за Програмою  5160  

 

 

 

Начальник Лиманського відділення поліції 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області 

підполковник поліції                             О.І. Безщасний 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Т.Ю.  Каракуц 
 



 
 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішенням Лиманської  

        міської ради  

        від ______________№____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

 
ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЛИМАНСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2022 РОКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лиман 
2020 



ПАСПОРТ 

 цільової програми щодо охорони громадського порядку із залученням 

громадських формувань на території Лиманської обєднаної територіальної 

громади  на 2020 — 2022 роки 

1. 

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Лиманське відділення поліції Слов’янського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Донецькій області 

 

2. 

Підстава для 

розроблення 

програми 

Закон України від 22.06.2000 № 1835-14 «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку», Указу Президента України від 

19 липня 2005 року №1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення 

особистої безпеки громадян та протидії злочинності», Указ 

Президента України від 15.12.2006 № 1087 «Про заходи щодо 

зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та правоохоронних органів», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 №1872 «Про 

затвердження типового статуту громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, описів 

зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки  члена такого 

формування» 

3. 
Розробник 

Програми: 

Лиманське відділення поліції Слов’янського ВП Головне 

управління Національної поліції в Донецькій області 

4. 

Відповідальний 

виконавець 

Програми: 

Лиманське відділення поліції Слов’янського ВП Головного 

управління Національної поліції в Донецькій області 

5. 

Учасники 

(співвиконавці) 

Програми: 

Лиманське відділення поліції Слов’янського ВП Головного 

управління Національної поліції в Донецькій області,  

Лиманська міська рада 

6. Мета 

Забезпечення та стимулювання повсякденної діяльності  

громадських формувань з охорони громадського порядку на 

території м. Лиман Донецької області 

7. 
Термін реалізації 

Програми: 

Початок – 2020 рік 

Завершення – 2022 рік 

8. 

Загальні обсяги 

фінансування 

програми всього 

5160 грн 

 
у тому числі 

коштів: 
 

8.1 Бюджету ОТГ 5160 грн 

9. 

Кількісні та якісні 

критерії 

ефективності 

Збільшення кількості громадських формувань з ОГП та їх 

членів, покращення умов їхньої діяльності 

 

 



1. Загальні положення 

 

Міська цільова програма щодо охорони громадського порядку із 

залученням громадських формувань на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки (далі - Програма) розроблено з 

метою забезпечення та стимулювання діяльності  громадських формувань з 

охорони громадського порядку на території м. Лиман Донецької області. 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закон України від 

22.06.2000 № 1835-14 “Про участь громадян в охороні громадського порядку”, 

Указу Президента України від 19.07.2005 №1119/2005 “Про заходи щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності, ”Указ 

Президента України від 15.12.2006 № 1087 “Про заходи щодо зміцнення 

правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 

правоохоронних органів”, Постанова Кабінету Міністрів України від     

20.12.2000 №1872 “Про затвердження типового статуту громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів 

зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки  члена такого формування. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Стратегічним напрямом державної політики є боротьба зі злочинністю, 

зміцнення правопорядку в країні. Однак, для успішного виконання 

правоохоронних завдань необхідні не лише цілеспрямовані  професійні  та 

високоорганізовані  дії владних структур і сил правопорядку, а й консолідація  

зусиль громадськості. Однією зі складових частин підвищення ефективності 

охорони публічного порядку, захисту прав і свобод громадян є участь у цій 

справі громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Лиманським відділенням поліції Слов’янського ВП Головного управління 

Національної поліції в Донецькій області проводиться комплекс заходів щодо 

налагодження діяльності громадських формувань та залучення їх до співпраці з 

поліцією.  Ефективно реалізувати цю ідею та створити громадську силу, яка 

стоятиме поряд з правоохоронцями на захисті правопорядку, можливо тільки у 

тісній взаємодії  з органами місцевого самоврядування, які відповідно до  ст. 3 

Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону” координують діяльність таких формувань. 

Станом на 01.11.2019 на території міста зареєстровано 1 громадське 

формування, створене відповідно до вимог Закону України “Про участь 

громадян в охороні громадського порядку та державного кордону”. Загальна 

кількість членів громадського формування складає 14 осіб. Триває робота щодо 

залучення громадян до створення громадського формування. 

 Програма направлена на розв’язання таких проблем: 

 -       удосконалення правової підготовки членів громадських формувань; 

 -  забезпечення участі членів громадських формувань в охороні 

публічного порядку; 

 -  проведення правовиховної і правопросвітницької роботи серед 

населення; 



  -   формування у населення патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку 

щодо захисту національних інтересів України; 

-     підвищення престижу громадських формувань з охорони 

громадського порядку; 

-  стимулювання  діяльності таких формувань, покращення стану їх 

матеріально-технічного забезпечення; 

-  покращення співпраці населення з поліцією. 

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних 

програмних заходів (додаток 1). 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Головною метою Програми є: 

-  підвищення ефективності діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку; 

 -  покращення діяльності цих формувань з боку органів державної 

влади і місцевого самоврядування та Національної поліції України; 

 -  формування у населення патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку 

щодо захисту національних інтересів України; 

 -  створення умов власної безпеки громадян; 

 - об'єднання зусиль правоохоронних органів та громадськості у 

запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку; 

 -  сприяння припиненню правопорушень; 

 -  підвищення рівня розкриття правопорушень; 

 -  підвищення рівня правосвідомості громадян,  налагодження 

партнерських стосунків між поліцією та населенням. 

Для реалізації цієї мети потребують вирішення наступні завдання: 

 

активізувати діяльність громадських формувань з охорони громадського 

порядку щодо забезпечення публічної безпеки і порядку та виявлення 

правопорушень, в т.ч. по лінії роботи кримінальної поліції; 

   -   посилити контроль за станом забезпечення громадської безпеки шляхом 

залучення членів громадських формувань до спільних з працівниками 

Національної поліції заходів; 

-     покращити діяльність громадських формувань з охорони 

громадського порядку органами влади, місцевого самоврядування та 

Національної поліції; 

  -  удосконалити взаємодію населення, насамперед з дільничними 

офіцерами поліції, патрульною поліцією, інспекторами ювенальної превенції, 

кримінальної поліції, інших служб, які найбільше наближені до населення; 

  -  покращити стан матеріально-технічного забезпечення громадських 

формувань з охорони громадського порядку, належної організації їх 

повсякденної діяльності за сприянням працівників Національної поліції. 

 

 



 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

 Основними шляхами та засобами розв’язання проблем діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку на території Донецької 

області є: 

 -     стимулювання громадян та підняття у них мотивації щодо створення 

громадських формувань з охорони громадського порядку та участі у заходах з 

протидії злочинності; 

 -  удосконалення взаємодії населення, насамперед з дільничними 

офіцерами поліції, патрульною поліцією, інспекторами ювенальної превенції, 

кримінальної поліції та інших служб, які найбільше наближені до населення; 

 -    покращення стану матеріально-технічного забезпечення  та правової 

підготовки громадських формувань з охорони громадського порядку, належної 

організації їх повсякденної діяльності за сприянням працівників Національної 

поліції; 

 -     підвищення ефективності діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку. 

 

5. Строки виконання Програми 

  

Строк дії Програми: 2020-2022 роки 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади. 

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів, необхідний для виконання 

заходів Програми становить 5160 тис. грн. 

 

7. Система організації контролю за виконанням Програми 

 

   Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів  

(додаються) виконавцями заходів Програми. 

   Виконавці заходів Програми раз на півріччя до 05 червня подають до 

Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Донецькій області інформацію про стан їх 

виконання, який щорічно до 05 лютого року, наступного за звітним, надає 

міськраді  звіт про виконання Програми. 

  Контроль за використанням бюджетних коштів, направлених на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством. 

 

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми, визначення її 

ефективності 

 

Реалізація Програми дозволить: 



- підвищити  ефективність роботи  громадських формувань з охорони 

громадського порядку; 

- покращити координацію їх діяльності з органами державної влади і 

місцевого самоврядування та органами поліції; 

- стимулювати громадян до створення нових громадських формувань з 

охорони громадського порядку для забезпечення правопорядку на території м. 

Лиман Донецької області; 

- сприятиме формуванню у населення патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України. 

 

9. Кількісні показники виконання Програми 

 

Назва напрями 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Кількісні показники виконання Програми 
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 Значення показника за роками 
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1 2 3 4 5 

 

6 7 

Удосконалення 

правової 

підготовки 

членів 

громадських 

формувань 

 

Кількість 

отриманих 

членами ГФ 

сертифікатів 

проходження 

правової 

підготовки 

% від 

наявної 

кількості 

членів 

ГФ 

150 

 

50 

 

50 50 

Кількість 

проведених 

занять з членами 

ГФ 

Занять 6 2 2 2 

 

 

Забезпечення 

участі членів 

громадських 

формувань в 

охороні 

публічного 

порядку та 

стимулювання 

їхньої 

Кількість звітів 

керівників ГФ про 

проведену роботу 

Звітів 6 

 

2 

 

2 2 

Участь членів ГФ 

у заходах з 

охорони 

громадського 

порядку та інших 

рейдах з поліцією 

% від 

наявної 

кількості 

членів 

ГФ 

150 

 

50 

 

50 50 

Кількість 

нарукавних 
штук 42 

14 

 
14 14 



1 2 3 4 5 

 

6 7 

діяльності 

 

пов’язок для 

членів ГФ 

Кількість бланків 

посвідчень члена 

ГФ 

штук 42 

 

14 

 

14 14 

Заохочення членів 

громадських 

формувань 

Осіб 4 

 

14 

 

14 14 

Кількість 

пам’яток з 

методичними 

рекомендаціями 

штук 42 

 

14 

 

14 14 



10. Якісні показники виконання Програми 

 

-  підвищення ефективності діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку; 

-  покращення діяльності цих формувань з боку органів державної 

влади і місцевого самоврядування та Національної поліції України; 

-   підвищення рівня профілактики, та розкриття правопорушень; 

- підвищення рівня правосвідомості громадян, налагодження 

партнерських стосунків між поліцією та населенням. 

 

Цільову програму щодо охорони громадського порядку із залученням 

громадських формувань на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки розроблено Лиманським відділенням поліції 

Слов’янського відділу поліції Головного управлінням Національної поліції в 

Донецькій області та сектором військового обліку відділу з питань цивільного 

захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради. 

 

 

Начальник Лиманського відділення поліції 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області 

підполковник поліції                   О.І. Безщасний 

 

 

Секретар міської ради                                                       Т.Ю.  Каракуц 

 


