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1. Загальні положення

Формування криміногенної ситуації на території міста у 2017 році була обумовлена 
сукупністю певних чинників, які спостерігаються як на території Київської області так і 
держави в цілому, серед яких найголовнішими являються активізація осіб, схильних до 
вчинення кримінальних правопорушень,  насамперед майнової  спрямованості  (крадіжок, 
грабежів,  розбоїв  та  незаконних  заволодінь  транспортними  засобами),  інших 
правопорушень,  а  також витік  у  незаконний обіг  значної  кількості  вогнепальної  зброї, 
вибухівки та боєприпасів.

З  метою  забезпечення  безперебійної  роботи  структурних  підрозділів 
Білоцерківського ВП у 2018 році під час організації та проведення заходів із охорони прав 
і  свобод  людини  та  громадянина,  захисту  життя  та  здоров'я  особи,  власності  від 
протиправних посягань, забезпечення своєчасного реагування на усі злочинні прояви та 
протиправні посягання, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Біла 
Церква потребує зміцнення матеріально-технічної бази Білоцерківського ВП. 

Програма  підтримки  діяльності  Білоцерківського  відділу  поліції  Головного 
управління  Національної  поліції  в  Київській  області  (далі  -  Програма)  розроблена 
відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну 
поліцію»  (ст.  5),  «Про  участь  громадян  в  охороні  громадського  порядку  і  державного 
кордону» і спрямована на:

1. Придбання  приладів,  призначених  для  запису,  зберігання  та  відтворення 
відеоінформації:

1) відео реєстратор - автомобільний - 30 шт.
2) відео реєстратор - носимий - 15 шт.

Підстави:  використання  нарядами  поліції  під  час  реагування  на  повідомлення, 
отримання доказової бази та недопущення службових зловживань.

2.  Придбання джерел автономного живлення - 2 генератори потужністю 8 кВт.
Підстави: забезпечення безперебійного (аварійного) живлення приміщень ізолятора 

тимчасового тримання,  чергових частин та  інших режимних і  службових приміщень в 
адмінбудівлі Білоцерківського ВП.

3. Придбання  сучасних  спеціальних  засобів  активної  оборони  та  індивідуального 
захисту для особового складу Білоцерківського ВП.
Підстави: забезпечення особистої безпеки особового складу Білоцерківського ВП 

під час виконання службових обов'язків.
4. Придбання сучасної комп'ютерної, друкувальної та копіювальної техніки:

1) принтери (МФУ) - 5 шт.
2) ПК (системний блок + монітор) - 20 шт.
3) ноутбук - 20 шт.
4) логістичні пристрої (планшети) - 15 шт.

Підстави: виконання службових завдань з урахуванням впровадження в практичну 
діяльність нових форм і методів боротьби та профілактики злочинності.

5. Придбання  відеокамер  для  внутрішнього  відеоспостереження  в  адмінбудівлі 
Білоцерківського ВП та ізоляторі тимчасового тримання.
Підстави:  посилення  охорони  адмінбудівлі  Білоцерківського  ВП  та  ІТТ, 

недопущення службових зловживань, зокрема фактів жорстокого поводження з  людьми 
під час перебування в службових приміщеннях поліції.

6. Ремонт  та  поточне  обслуговування  наявної  комп'ютерної,  друкувальної  та 
копіювальної техніки, оргтехніки.

Підстави: виконання службових завдань.
7. Проведення  ремонту  фасаду  адміністративної  будівлі  Білоцерківського  ВП, 

розташованого за адресою вул. Привокзальна, 3 в м. Біла Церква по заміні вікон на 
енергозберігаючі - 80 вікон.



Підстави: зменшення витрат на тепло-енерго носії.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми  є  підтримка  Білоцерківського  відділу поліції  ГУНП в  Київській 
області  та  підпорядкованих  територіальних  відділень  поліції  при  проведенні  заходів, 
спрямованих на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони конституційних прав і 
свобод людини та інтересів суспільства і держави, превентивної діяльності та протидії 
злочинності,  правопорушенням у мирний час  та в умовах особливого періоду шляхом 
зміцнення матеріально-технічної бази Білоцерківського ВП.

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення  своєчасного  реагування  на  усі  злочинні  прояви  та  протиправні 

посягання;
- проведення  роз’яснювальної  роботи  з  керівниками  підприємств,  установ  та 

організацій,  мешканцями  міста  щодо  зміцнення  публічної  безпеки,  профілактики 
правопорушень та злочинних проявів;

- на  основі  чітко  визначених  пріоритетів,  створення  умов  для  проведення 
ефективної  правової  та  виховної  роботи  серед  населення,  нарощування  зусиль   у  цій 
справі  правоохоронних  органів,  місцевих  органів  виконавчої  влади,  місцевого 
самоврядування та громадськості; 

- належне  матеріально-технічне  оснащення  Білоцерківського  відділу  поліції 
необхідними витратними матеріалами для забезпечення публічної безпеки та порядку на 
території міста Біла Церква; 

- упровадження  сучасних  технічних  засобів,  які  сприятимуть  профілактиці  та 
протидії злочинності;

- покращення  інформаційно-аналітичного  забезпечення  органів  місцевого 
самоврядування   та  правоохоронних  органів  з  використанням  сучасних 
телекомунікаційних і інформаційних технологій;

- активізація участі громадськості, зокрема, громадських формувань в забезпеченні 
правопорядку;

- забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  зниження  аварійності  та  дорожньо-
транспортного травматизму.

3.Фінансове забезпечення

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  та 
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг  коштів,  необхідних для фінансування заходів  програми,  є  орієнтовним та 
може уточнюватися в ході її виконання.

4.Очікувані результати

Очікуваними наслідками реалізації Програми є:
- забезпечення  безперебійної  роботи  структурних  підрозділів  Білоцерківського 

відділу поліції під час організації та проведення заходів із охорони прав  і свобод людини 
та громадянина, захисту життя та здоров'я особи, власності від протиправних посягань, 
забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Біла Церква;

- зміцнення матеріально-технічної бази Білоцерківського відділу поліції;
- розширення  інформаційної  обізнаності  посадових  осіб  органів  місцевого 

самоврядування   та  комунальних  підприємств,  установ  і  організацій  щодо  проведення 



профілактичних  заходів  з  попередження  та  недопущення  протиправних  посягань  та 
злочинних проявів;

- подальше  упровадження  нових  сучасних  форм  і  методів  роботи,  своєчасне 
реагування на всі повідомлення, надання населенню всебічної допомоги;

- забезпечення  оперативного  та  об’єктивного  інформування  громадськості  про 
стан правопорядку на території міста Біла Церква;

- посилення  протидії  кримінальним  правопорушенням,  насамперед,  майнової 
спрямованості  (крадіжкам,  грабежам)  та  незаконним  заволодінням  транспортними 
засобами;

- покращення  профілактичної  роботи  у  сфері  безпеки  дорожнього  руху, 
підвищення  ефективності  профілактичних  заходів,  які  проводяться,  та  відповідно, 
зниження аварійності і дорожньо-транспортного травматизму.

5.План заходів

Заходи з підтримки діяльності Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області на 
2018 рік:

№
з/п Найменування заходів

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
(тис. грн.)

2018рік

1.

Проведення  ремонту  фасаду  адміністративної  будівлі 
Білоцерківського  ВП,  розташованого  за  адресою  вул. 
Привокзальна,  3  в  м.  Біла  Церква  по  заміні  вікон  на 
енергозберігаючі.

450

2. Придбання  приладів,  призначених  для  запису,  зберігання  та 
відтворення відеоінформації (відеореєстратор - автомобільний). 70

3. Придбання  приладів,  призначених  для  запису,  зберігання  та 
відтворення відеоінформації (відеореєстратор - носимий) 120

4.
Придбання нового джерела автономного живлення (генератора) 
для забезпечення аварійного живлення адміністративної будівлі 
міського відділу поліції.

100

5.

Придбання  сучасної  комп’ютерної,  друкувальної  та 
копіювальної техніки, потреба в якій з’являється з урахуванням 
провадження  державної  політики  щодо  втілення  в  практичну 
діяльність  нових  форм  і  методів  боротьби  та  профілактики 
злочинності.

520

6. Ремонт та обслуговування наявної комп’ютерної, друкувальної 
та копіювальної техніки, оргтехніки. 80

7.
Придбання сучасних спеціальних засобів активної оборони та 
індивідуального  захисту  особового  складу  Білоцерківського 
відділу поліції.

300

8.
Придбання відеокамер для внутрішнього відеоспостереження в 
адмінбудівлі  Білоцерківського  ВП  та  ізоляторі  тимчасового 
тримання

100

ВСЬОГО 1740



6. Організація виконання Програми та контроль за її виконанням

Головним виконавцем програми є Білоцерківський відділ поліції ГУНП в Київській 
області.

Виконавець  Програми  двічі  на  рік  звітує  про  стан  її  виконання  перед  міською 
радою та її виконавчим комітетом.

Секретар міської ради                                                                                          В. Кошель


