
  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок другої сесії 

 

30.11.2017 р.                                      Летичів                                                   № __ 
 

 

Про зміни в Програму покращення 

координації та повсякденної 

(оперативної) діяльності громадських 

формувань з охорони громадського 

порядку на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

внесення змін до Програми покращення координації та повсякденної 

(оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки, селищна 

рада  

 

В И Р І Ш И Л  А: 

 

1. Внести зміни до Програми покращення координації та повсякденної 

(оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки: 

1.1. Доповнити Додаток 3 «Заходи і завдання з виконання Програми»: 

- п. 12.7 «Придбання комп’ютерної та оргтехніки, засобів фото- і відео 

фіксації, криміналістичних валіз для забезпечення належного функціонування 

громадських формувань і їх ефективної діяльності» – 120 тис. грн., з них 30 тис. 

грн. у 2017 році; 

- п. 12.8 «Придбання запасних частин для ремонту службового 

автотранспорту, закріпленого за черговою частиною, кримінальною поліцією, 

поліцією громадської безпеки для здійснення спільних рейдів з членами 

громадського формування» – 80 тис. грн., з них 20 тис. грн. у 2017 році. 

1.2. Внести зміни в додатки до Програми, передбачивши обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для її  реалізації, в  сумі 300 тис. грн., з  них  

70 тис. грн. у 2017 році (Програма зі змінами додається). 

ПРОЕКТ 



  

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             І. Тисячний   

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

           Рішенням 7 сесії VII скликання   

           Летичівської селищної ради 

           від 21.04.2016 року № 7 
 

 

 

Програма 

покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку на території 

Летичівської селищної ради  

на 2016 – 2020 роки 

 

1. Стан охорони громадського прядку в населених пунктах на території 

Летичівської селищної ради та основні проблемні питання 

 

Організаційно-практичні заходи вжиті місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами 

Летичівського району  з виконання вимог Закону 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», постанов 

Кабінету Міністрів України в даному напрямку дали змогу не допустити 

суттєвого загострення криміногенної ситуації в як районі, так і на території 

Летичівської селищної ради. 

В напрямку протидії вуличній злочинності, забезпечення охорони 

громадського порядку щодобово в системі єдиної дислокації залучається 5 

працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, якими в середньому на 

добу перекривається 6 маршрутів патрулювання. З метою підвищення 

ефективності роботи підрозділів та служб, задіяних на охорону громадського 

порядку в системі єдиної дислокації, в залежності від стану оперативної 

обстановки періодично вносяться зміни до розстановки нарядів, а також часу 

виходу особового складу на службу. Щомісячно проводяться відпрацювання 

населених пунктів з складною оперативною обстановкою. 

Завдяки вжитим заходам не допущено ускладнення оперативної 

обстановки на вулицях та в інших громадських місцях населених пунктів. 

Однією з основних причин, що негативно впливає на стан злочинності, є 

низький відсоток перекриття території обслуговування нарядами підрозділів 

патрульної служби. 

На сьогодні одним з основних важелів підвищення ефективності охорони 

громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, зміцнення 

правопорядку є взаємодія з органами влади та місцевого самоврядування, 

участь у цій справі широких верств громадськості, залучення громадян до 

забезпечення правопорядку в населених пунктах області шляхом створення з їх 

числа громадських формувань з охорони громадського порядку. 

На теперішній час Летичівським ВП ГУНП в Хмельницькій області  



  

координується діяльність 2громадських формувань по охороні громадського 

порядку, а саме: ГФ «Вовк» та «Гюрза», в яких налічується 82 члени. З числа 

членів громадських формувань з ОГП підібрано 75  громадських помічників 

дільничних інспекторів поліції. 

 

2. Мета Програми 
 

Програму розроблено на виконання Закону України від 22 червня 2000 

року № 1835-14 «Про участь громадян в охороні громадського порядку та 

державного кордону», Указу Президента України від 19 липня 2005 року 

№1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності». 

Метою Програми є підвищення ефективності діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку, покращення координації та 

повсякденної (оперативної) діяльності цих формувань з боку органів державної 

влади і місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ. 

 

3. Завдання Програми 

 

Програмою передбачено завдання, спрямовані на: 

- активізацію діяльності громадських формувань з ОГП щодо 

забезпечення охорони громадського порядку, виявлення та документування 

правопорушень, в т.ч. по лінії роботи карного розшуку та Державної служби 

боротьби з економічною злочинністю; 

- посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху 

шляхом залучення членів громадських формувань з ОГП до спільних з 

працівниками Державної автомобільної інспекції заходів;  

- покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку з боку органів влади, 

місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ; 

- підняття авторитету громадських формувань з охорони громадського 

порядку, підвищення ролі громадських помічників дільничних інспекторів 

поліції  в повсякденній діяльності працівників цієї служби; 

- стимулювання громадян та підняття у них мотивації щодо створення 

громадських формувань з охорони громадського порядку, участі у заходах з 

протидії злочинності; 

- удосконалення взаємодії населення, насамперед з дільничними 

інспекторами поліції, підрозділами патрульної поліції,  карного розшуку, інших 

служб, які найбільше наближені до населення; 

- покращання стану матеріально-технічного забезпечення громадських 

формувань з охорони громадського порядку, громадських помічників 

дільничних інспекторів поліції, належної організації їх повсякденної діяльності 

з боку працівників ОВС. 

 

 



  

4. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дозволить поліпшити ефективність повсякденної 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, 

покращити координацію їх діяльності з боку органів державної влади і 

місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ, стимулювати громадян 

до створення нових громадських формувань з ОГП для забезпечення 

правопорядку на території населених пунктів Летичіської селищної ради. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 

відповідно до законодавства за рахунок коштів селищного бюджету, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми покращення координації та повсякденної (оперативної) 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на 

території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми Летичівський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Хмельницькій області 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Летичівський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Хмельницькій області 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Летичівський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Хмельницькій області 

6. Учасники програми ГФ «Вовк», ГФ «Гюрза», відділ 

взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи 

апарату райдержадміністрації, 

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

300 тис. грн. 

 в тому числі: 2016 2017 2018 2019  2020 

9.1. коштів місцевого бюджету 20 тис. 

грн. 

70 тис. 

грн. 

70 тис. 

грн. 

70 тис. 

грн. 

70 тис. 

грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 0 0 0     0 

 

 

 

 



  

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми покращення координації та повсякденної (оперативної) 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на 

території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II III IV V Всього 

2016 2017 2018 2019 2020 

Районний бюджет 0 0 0 0 0 0 

Селищний бюджет 
20,0 70,0 70,0 70,0 70,0 300,0 

Кошти не бюджетних джерел 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 20,0 70,0 70,0 70,0 70,0 300,0 
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Додаток 3 

Заходи і завдання 

з виконання Програми покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

за
х

о
д

у
 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

о
 

ф
ін

а
н

с
у

в
а

н
н

я
 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. 

грн.) 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Надавати керівникам підприємств, 

установ та організацій, а також пересічним 

громадянам всебічну допомогу та підтримку 

у створенні громадських формувань з 

охорони громадського порядку 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

Летичівський ВП  ГУНП  

в Хмельницькій області  

(далі ВП  ГУНП ), відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 

Проводити серед населення 

роз’яснювальну роботу щодо необхідності 

участі громадян в охороні громадського 

порядку, профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю, за результатами 

якої подавати органам місцевого 

самоврядування пропозиції про утворення 

громадських формувань, відбір громадських 

помічників дільничних інспекторів поліції .  

2
0

1
6
-2

0
2

0
 ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації  

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

3. 

Вивчати позитивний досвід співпраці 

міліції з громадськими формуваннями з 

охорони громадського порядку та 

впроваджувати новітні форми і методи 

роботи в діяльність ОВС та громадських 

формувань з ОГП 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату, 

райдержадміністрації 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

4. 

Активно залучати членів громадських 

формувань з ОГП до заходів з охорони 

громадського порядку, виявлення та 

документування правопорушень, в т.ч. по 

лінії роботи підрозділів Державної 

автомобільної інспекції, карного розшуку, 

Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату, 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. 

Розглядати пропозиції громадських 

формувань щодо поліпшення стану 

громадського порядку та вживати у межах 

своєї компетенції відповідних заходів. 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

6. 

Щорічно у 4 кварталі заслуховувати 

повідомлення і звіти керівників громадських 

формувань з охорони громадського порядку 

щодо діяльності цих формувань. Вживати 

заходів на активізацію їх діяльності. 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату, 

райдержадміністрації 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

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. 
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ВП  ГУНП, Головне 

управління юстиції в 

області, відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату, 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

8. 

Ввести за рахунок коштів місцевих 

бюджетів посади зональних інструкторів з 

питань роботи з громадськими 

формуваннями з ОГП в Летичівському ВП. 2
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату, 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
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9. 

Організовувати не рідше 1 разу на рік в 

приміщенні навчальної бази та навчально-

методичного центру ГУНП  з підготовки 

громадських помічників дільничних 

інспекторів поліції та громадських 

формувань з ОГП курси з перепідготовки 

керівників цих формувань та громадських 

помічників ДІП. Виготовляти та видавати 

після навчань відповідні довідки членам 

громадського формування з ОГП про 

проходження додаткової правової та 

спеціальної підготовки.  
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 ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

10. 

Розробляти річні плани лекційних, 

семінарських та практичних занять з членами 

громадських формувань з ОГП та 

громадськими помічниками ДІП. 

Виготовляти для практичних занять копії 

бланків протоколів про адміністративні 

правопорушення.  
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 ВП  ГУНП , відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

11. 

Запровадити рейтингову систему оцінки 

діяльності кожного члена громадського 

формування з ОГП та громадського 

помічника ДІП. Виготовляти відповідні 

бланки обліку їх роботи та забезпечити 

щорічне узагальнення. 
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 ВП  ГУНП , відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації ї 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
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12. 

Забезпечити активне залучення 

громадських формувань з ОГП і громадських 

помічників дільничних інспекторів поліції до 

спільних заходів з охорони громадського 

порядку, для чого забезпечити членів 

громадських формувань з ОГП: 

 

12.1. 

Службовими книжками, передбаченими 

наказом МВС України від 28.07.1994 № 404, 

які покращать якість проведення 

інструктажів з членами громадських 

формувань з ОГП, ефективність здійснення 

ними заходів з ОГП та контролю за їх 

діяльністю з боку поліції, органів влади та 

місцевого самоврядування.  
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

12.2. 

Пам’ятками щодо прав та обов’язків 

членів громадських формувань з ОГП та 

громадських помічників ДІМ, методичними 

рекомендацій щодо дій членів громадських 

формувань з ОГП у складі спільних з ОВС 

патрулів по охороні громадського порядку, 

враховуючи зміни в чинному законодавстві. 
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
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12.3. 

Посвідченнями громадського помічника 

дільничного інспектора поліції , визначеного 

зразка, який затверджений наказом МВС 

України від 11.11.2010 № 550. 2
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

12.4. 

Спеціальним форменим одягом, а саме 

жилетами із світловідбиваючою стрічкою з 

написом «Громадський помічник 

дільничного інспектора поліції » 
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

 

    

12.5. 

Шафою для зберігання в ОВС 

спеціальних засобів, придбаних за рахунок 

коштів громадського формування в порядку, 

визначеному його Положенням (Статутом), а  

також відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
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12.6. 

Придбання паливно-мастильних 

матеріалів для службового автотранспорту, 

закріпленого за черговою частиною, 

кримінальною поліцією, поліцією 

громадської безпеки для здійснення спільних 

рейдів з членами громадського формування. 
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Летичівський відділ 

поліції ГУНП в 

Хмельницькій області, 

виконком селищної ради 

Селищний  

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

12.7. 

Придбання комп’ютерної та оргтехніки, 

засобів фото- і відео фіксації, 

криміналістичних валіз для забезпечення 

належного функціонування громадських 

формувань і їх ефективної діяльності 
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Летичівський відділ 

поліції ГУНП в 

Хмельницькій області, 

виконком селищної ради 

Селищний  

бюджет 
 30,0 30,0 30,0 30,0 

12.8. 

Придбання запасних частин для ремонту 

службового автотранспорту, закріпленого за 

черговою частиною, кримінальною поліцією, 

поліцією громадської безпеки для здійснення 

спільних рейдів з членами громадського 

формування 
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2016-2020   20,0 20,0 20,0 20,0 
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13. 

Заохочувати членів громадських 

формувань  з охорони громадського порядку 

за активну участь у забезпеченні охорони 

громадського порядку шляхом оголошення 

подяки. 
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

14. 

З метою проведення правовиховної і 

правопросвітницької роботи серед різних 

верств населення, стимулювання їх до участі 

в заходах з охорони громадського порядку 

забезпечити проведення широкомасштабних 

іміджевих акцій, випуск плакатів, листівок, 

календарів та іншої поліграфічної продукції з 

інформацією іміджевого характеру відносно 

громадських формувань з ОГП. 

Виготовлення спеціальних інформаційних 

стендів та матеріалів патріотичного 

спрямування. 
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ВП  ГУНП, відділ 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

виконком селищної ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

ВСЬОГО КОШТІВ: 
20,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Всього: 300,0 

 


