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Про затвердження Програми 

«Безпечна громада» 
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3 метою вирішення завдань щодо підвищення рівня безпеки та 

правопорядку у Летичівській селищній раді, збереження майна територіальної 

громади та на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Пpo 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону», Закону України "Про 

охоронну діяльність",  селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Безпечна громада» на 2021-2024 роки згідно з 

додатком. 

2.     Відділу фінансів Летичівської селищної ради передбачити видатки на 

виконання заходів програми.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комiciю 

селищної ради з питань дотримання  прав людини, законності, профілактики 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту, на постійну комiciю з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг та заступника селищного голови Ніцевича А. В. 

   

      Селищний голова                                                     Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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до рішення сесії Летичівської селищної ради 
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Вступ 

Європейське місто – це насамперед безпечне та комфортне середовище для його 

мешканців та гостей. 

Питання належного рівня правопорядку та публічної безпеки на території 

Летичівської селищної ради є одним з головних питань місцевого значення. Саме тому, 

одним із ключових завдань органів місцевого самоврядування є впровадження системного 

підходу в забезпеченні і підтриманні високих стандартів безпечного середовища на 

території громади. Формування у мешканців територіальної громади та суб’єктів 

господарювання активної позиції щодо контролю і дотриманням норм і правил в сфері 

правопорядку та бережливого ставлення до майна територіальної громади. 

Програма розроблена в межах закону України «Пpo місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону», Закону України "Про охоронну діяльність". 

 

1.Проблематика програми «Безпечна громада» 

Необхідність розроблення Програми «Безпечна громада» (далі - Програма) на 2021-

2024 роки викликана тим, що процеси, які відбуваються в суспільній сфері, призвели до 

ускладнення криміногенної ситуації. На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення 

масштабів кримінальних і адміністративних правопорушень. В умовах спроб погіршення 

стану безпеки та охорони жителів, комунального та приватного майна виникла нагальна 

потреба посилення заходів безпеки в громаді. 

Стан правопорядку в громаді суттєво впливає на її соціально-економічний розвиток. 

Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні 

протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності за 

участі відповідних правоохоронних органів, а також запровадження форм і методів 

профілактики правопорушень з метою усунення причин та умов, що сприяють їх 

вчиненню. 

Здійснення заходів з профілактики злочинності має покращити стан правопорядку в 

громаді та удосконалити систему профілактики правопорушень. За результатами 

проведеного аналізу криміногенність в громаді зростає. Збільшення кількості крадіжок та 

пошкодження майна як у житловому секторі, так і на об’єктах підприємництва(закладах 

торгівлі, послуг, громадського харчування тощо). 

Отже, створення Програми "Безпечна громада" на 2021-2024 роки обумовлено 

потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та  організацій заходів для 

посилення безпеки населення, захисту комунальних, стратегічних і приватних об'єктів, 

інфраструктури та об'єктів забезпечення життєдіяльності громади, безпеки дорожнього 

руху. 

Основними проблемами, які потребують розв'язання, є: 

- недосконалість нормативного, організаційного, фінансового, кадрового та 

інформаційного забезпечення профілактики правопорушень в громаді; 

- неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин та 

умов учинення правопорушень та профілактичної роботи з населенням і особами, 

схильними до скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень; 

- низький рівень правової культури населення, недостатня роз'яснювальна робота серед 

громадян з метою формування в них відповідального ставлення до питань дотримання 

законності, особистої участь в охороні громадського порядку, профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю; 

- недостатня організація охорони і збереження комунального та особистого майна, об'єктів 

інфраструктури громади; 



- відсутність дієвого механізму участі громадськості в забезпеченні правопорядку на рівні 

місцевої громад; 

- недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів, органівмісцевого 

самоврядування і органів виконавчої влади з громадськими організаціями, з питань 

розроблення конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності запобіганню і 

профілактики правопорушень; 

-погіршення соціальної і економічної ситуації в державні негативно позначається на 

криміногенній ситуації, зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до 

розв'язання проблем у сфері профілактики правопорушень на місцевих громад. 

Програма базується: 

1. У сфері охоронної діяльності. Діяльності з організації та практичного здійснення заходів 

охорони осіб, об’єктів та майна комунальної і приватної власності. Забезпечення її 

недоторканності, цілісності будівель, споруд, територій, транспортних засобів, іншого 

рухомого і нерухомого майна та інших цінностей, з метою запобігання та/або недопущення 

чи припинення протиправних дій щодо них, для збереження її фізичного стану, 

спричинення несанкціонованого доступу тощо. 

2.  У сфері охорони громадського порядку. На засадах свідомої участі громадян України, 

відповідно до Конституції України, в охороні громадського порядку, сприяння органам 

місцевого самоврядування, правоохоронним органам, органам виконавчої влади та  

посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і 

злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства від протиправних 

посягань, нищенні комунального та приватного майна. 

В основі реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів та комунального підприємства 

"Муніципальна варта" (далі - КП "Муніципальна варта") громадянського формування з 

охорони громадського порядку "Поділля 2020" ( далі – ГФ З ОГП  "") забезпечення 

збереження і охорони осіб, об'єктів комунальної та приватної власності, об'єктів 

інфраструктури , охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху та 

профілактики злочинності в громаді. 

Програма розроблена у відповідності до Закону України 'Про охоронну діяльність". 

Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного 

кордону". 

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

-посилення безпеки мешканців громади; 

- захист важливих об'єктів комунального та приватного майна; 

-підтримка нормальної та безпечної життєдіяльності громади шляхом оснащення об'єктів 

захисту та  критично важких об'єктів технічними засобами моніторингу 

(відеоспостереження та відеоконтролю); 

-забезпечення належного контролю за проведенням у громаді масових заходів; 

-здійснення ефективного моніторингу поточної обстановки в громаді за рахунок 

використання системи відеоспостереження та відеоконтролю й надання інформації для дій 

функціональних підрозділів селищної ради, внутрішніх справ і посадових осіб 

адміністрацій об'єктів з масовим перебуванням людей чи без них, що забезпечує 

своєчасність прийняття управлінських рішень; 

-упровадження здійсненню правопорушень та сприяння підвищенню рівня їх розкриття; 

-проведення профілактичної та просвітницької діяльності серед мешканців та гостей 

громади з метою підвищення громадської культури особистої безпеки і охорони 

комунального майна. 



3. Обґрунтуванняшляхів і засобів розв’язання проблеми 

 та строки виконання Програми 

 

Органами місцевого самоврядування, громадським формуванням з охорони 

громадського порядку "Поділля 2020", Летичівським відділом поліції ГУНП в 

Хмельницькій області проводяться заходи, спрямовані на створення умов комфортного і 

безпечного проживання в громаді. 

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та 

правоохоронних органів, підвищеної оперативності реагування на небезпечні ситуації. При 

цьому нові засоби та методи гарантування безпеки громади мають обов'язково відповідати 

основним вимогам сьогодення- забезпеченню надійності, стійкості та безперебійної роботи 

в цілодобовому режимі. 

Існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки, які працюють безперервно та 

надійно, у цілодобовому режимі: 

- цілодобова охорона об'єктів та майна комунальної власності; 

-спільне, з працівниками поліції, забезпечення охорони громадського порядку; 

-вдосконалення і розширення системи відеоспостереження в громаді; 

-запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайного 

інформування відповідних служб для операційного її усунення; 

КП "Муніципальна варта" планує розв'язання вищезазначених проблем протягом 

2021-2024 років визначеними діями: 

1. Забезпечення цілодобової охорони об'єктів комунальної власності та інфраструктури 

громади. 

2. Встановлення тривожної кнопки для оперативного реагування на критичні ситуації в 

навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, закладах культури, на об'єктах 

життєзабезпечення громади. 

3. Контроль, експлуатація  та подальше розширення системи відеоспостереження громади, 

що зможе знизити показники криміногенності в громаді. В подальшому - створення на базі 

КП "Муніципальна варта" загальної мережі відеоспостереження в якому будуть об'єднані 

всі комунальні та комерційні камери зовнішнього відеонагляду систем безпеки, а також 

єдиного аналітичного центру для комплексного моніторингу подійгромади, прийняття 

управлінських рішень та інформування профільних установ чи служб про проблемну 

ситуацію. 

4. Зниження дорожньої небезпеки в громаді шляхом моніторингу ситуації на дорогах 

громади для забезпечення оперативного реагування на аварію та ситуації, які можуть 

зашкодити життю та здоров'ю громадян. 

5. Проведення узгодженних заходів правоохоронних органів, органівмісцевого 

самоврядування, КП "Муніципальна варта"та ГФ З ОГП "Поділля 2020" щодо 

профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних 

дій на території громади, контроль за забезпеченням громадського порядку в громаді. 

4. Перелік завдань та заходів Програми та очікувані результати їх виконання 

Для досягнення мети Програми передбачено виконати ряд заходів, що наведені в 

додатку 3. 

Виконання Програми дасть змогу більше ефективно здійснювати контроль за 

дотриманням правопорядку в громаді, в закладах та установах комунальноївласності, у 



місцяхпроведеннямасовихзаходів, масовогоперебуваннягромадян, своєчаснореагувати на 

правопорушення та на повідомлення про вчиненізлочини, оперативно 

інформуватиправоохоронніоргани. 

5. Очікувані результати 

Очікувані результати виконання Програми: 

- підвищення рівня дотримання громадського порядку у громаді; 

- забезпечення цілісності майна об’єктів комунальної власності (будівель, споруд, 

територій, транспортний засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, 

матеріальних цінностей тощо); 

- успішна протидія можливим загрозам, провокаціям, проявам тероризму; 

- підтримка нормальної життєдіяльності громади, стабільної роботи стратегічних 

об’єктів; 

- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, 

мінімізація їх наслідків; 

- підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-

транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням 

автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху; 

- зменшення кількості крадіжок, грабежів, розбійних нападів, хуліганських вчинків 

тощо; 

- зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських 

рішень щодо забезпечення безпеки у громаді. 

 

5.Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі складання 

проекту бюджету на відповідний рік. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення 

заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

Дані щодо до ресурсного забезпечення Програми наведено в додатку 2. 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію дій про виконанню заходів Програми здійснює заступник селищного 

голови, який згідно розподілу функціональних обов’язків відповідає за даний напрямок, 

вносить пропозиції щодо коригування заходів Програми. 

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює 

головний розпорядник коштів –Летичівська селищна рада та відділ фінансів Летичівської 

селищної ради, постійна комісія з питань дотримання  прав людини, законності, 

профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту, та постійна комiciя з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язкута сфери послуг. 

З метою визначення ефективності виконання заходів Програми КП «Муніципальна 

варта» подає узагальнену інформацію про результати виконання Програми до Летичівської 

селищної ради. 

Контроль за ходом виконання програми здійснює заступник селищного голови 

згідно розподілу функціональних об'єктів. 



 

 

 

Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Програми «Безпечна громада» на 2021-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми КП «Муніципальна варта» 

2. Розробникпрограми Летичівська селищна рада,  

КП «Муніципальна варта» 

3. Співрозробникпрограми ГФ З ОГП «Поділля 2020» 

4. Відповідальний виконавець програми КП «Муніципальна варта» 

5. Учисники програми Летичівська селищна рада,  

КП «Муніципальна варта», ГФ З ОГП 

«Поділля 2020», Відділ освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради, 

Летичівський ліцей № 1, Летичівський 

ліцей № 2, Летичівський ліцей № 3, 

Летичівський ЗДО центр розвитку дитини 

«Калинонька» , Летичівський ясла-

садочок № 4 «Дзвіночок», Відділ культури 

національностей та релігій Летичівської 

селищної ради, Летичівський 

територіальний центр соціального 

обслуговування 

6. Термін реалізації програми 2021 – 2024 р.р. 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Летичівський селищний бюджет бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації програми, 

тис.грн 

8005,0 

8.1. коштів місцевого бюджету, тис.грн 8005,0 

8.2. коштів інших джерел, тис.грн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Ресурсне забезпечення 

Програми «Безпечна громада» на 2021-2024 роки 

 

 

Обсяг 

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми(тис. 

грн.) 

Етапи виконання програми 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг 

ресурсів, 

всього, в 

тому числі 

8005,0 1567,0 1981,0 2161,0 2296,0 

Місцевий 

бюджет  

8005,0 1567,0 1981,0 2161,0 2296,0 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

0 0 0 0 0 

 

 



Додаток 3 

 

Завдання, заходи, строки виконання Програми 

№ 

з\п 

 

 

Найменування заходу 

 

Строки 

впровадж

ення 

 

 

Виконавець 

Орієнтовна вартість заходу, тис. грн 

Всього в тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Забезпечення охорони, безпеки та цілісності майна на об’єктах комунальної власності  

1.1 Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок, камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік Летичівська селищна  рада, 

Летичівський ліцей № 1 

50,0 50,0 - - - 

1.2 Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок, камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік Летичівська селищна рада, 

Летичівський ліцей № 2 

50,0 50,0 - - - 

1.3 Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок, камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік  Летичівська селищна рада, 

Летичівський ліцей № 3 

50,0 50,0 - - - 

1.4. Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок, камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік Летичівська селищна рада, Летичівський 

ЗДО центр розвитку дитини «Калинонька»   

50,0 50,0 - - - 

1.5 Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок, камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік Летичівська селищна рада, Летичівський 

ясла-садочок № 4 «Дзвіночок» 

50,0 50,0 - - - 

1.6 Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок, камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік Летичівська селищна рада, Відділ освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної 

ради, Сусловецький ліцей, Сусловецький 

ліцей -структурний підрозділ ЗДО 

«Ромашка», Гречинецький НВК, 

Новокостянтинівський ліцей, Вербецька 

гімназія, Вербецький ДНЗ «Ромашка», 

Гаражі відділу освіти 

200,0 200,0 - - - 

1.7 Придбання та встановлення охоронної 

системи, тривожних кнопок,камер 

відеоспостереження та серверів 

2021 рік Летичівська селищна рада , Відділ 

культури національностей та релігій 

Летичівської селищної ради, 

Летичівський будинок культури 

50,0 50,0 - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.8 Придбання та встановлення охоронної 

системи, камер відеоспостереження та 

серверів 

2021 рік  Летичівська селищна рада, Летичівський 

територіальний центр соціального 

обслуговування 

45,0 45,0 - - - 

2. Матеріально-технічне забезпечення КП «Муніципальна варта» 

2.1 Проведення ремонтних робіт 

адміністративного приміщення 

2021 рік Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

100,0 100,0 - - - 

2.2 Придбання меблів та інвентарю 2021 рік Летичівська селищна рада 
КП «Муніципальна варта» 

50,0 50,0 - - - 

2.3 Придбання оргтехніки, комп’ютерного 

обладнання та програмного 

забезпечення  

2021 рік Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

75,0 75,0 - - - 

2.4 Придбання канцелярського обладнання 2021- 

2024 роки 

Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.5 Обладнання транспортного засобу 

кольорографічними схемами, написами 

та світло-звуковими сигналами 

2021 рік Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

30,0 30,0 - - - 

2.6 Придбання паливо-мастильних 

матеріалів 

2021-2024 

роки 

Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

170,0 20,0 50,0 50,0 50,0 

2.7 Ремонт та технічне обслуговування 

транспортного засобу 

2021-2024 

роки 

Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

35,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

2.8 Придбання форменого одягу 2021 рік Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

60,0 60,0 - - - 

2.9 Придбання спеціальних засобів 2021 рік Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта» 

100,0 100,0 - - - 

2.10 Придбання засобів зв’язку та фіксації 2021 рік Летичівська селищна рада, 
КП «Муніципальна варта 

50,0 50,0 - - - 

2.11 Оплата праці 2021-2024 

роки 

Летичівська селищна рада, 

КП «Муніципальна варта» 

6505,0 490,0 1840,0 2020,0 2155,0 

2.12 Оплата електроенергії 2021-2024 

роки 

Летичівська селищна рада, 

КП «Муніципальна варта» 

200,0 20,0 60,0 60,0 60,0 

2.13 Придбання дров 2021-2024 

роки 

Летичівська селищна рада, 

КП «Муніципальна варта» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.14 Оплата телекомунікаційних послуг 2021-2024 

роки 

Летичівська селищна рада, 

КП «Муніципальна варта» 

25,0 7,0 6,0 6,0 6,0 

Всього:                            8005          1567,0 1981,0             2161,0           2296,0 

        


