
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від __ _________ 2020 року  № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про міську програму забезпечення 
діяльності комунального підприємства 
«Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» на 2021-
2025 роки 

 
Відповідно до ст. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону» 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Затвердити міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на 2021-2025 роки згідно з 
додатком.  

2) Керівництву комунального підприємства «Муніципальна безпека Олександрійської 
міської ради» разом з Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області 
розробити дієві заходи та форми співпраці щодо виконання даної програми. 

3) Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування міської програми 
забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» на 2021-2025 роки.  

4) Рішення Олександрійської міської ради від 29 березня 2019 року № 684 «Про 
міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» на 2019-2020 роки» вважати таким, що втратило 
чинність. 

5) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, 
гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції та керуючого справами 
виконавчого комітету Чеботарьова В.В. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Чеботарьова В.В.  
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від «       » ______  2020 року №  

 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
забезпечення діяльності комунального підприємства  

«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» 
на 2021- 2025 роки (далі – Програма) 

 
Характеристика Програми 

 
Програму розробив виконавчий комітет Олександрійської міської ради за сприяння 

Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області. 
 

Мета Програми 
 

Забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, особистої безпеки 
громадян, спрямування спільних зусиль комунального підприємства «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» (далі – КП «МБОМР»), Олександрійського відділу поліції 
ГУНП в Кіровоградській області (далі – територіальний орган Національної поліції), 
Олександрійської міської ради та її виконавчого комітету (далі – орган місцевого 
самоврядування) на протидію кримінальним і адміністративним правопорушенням на 
території адміністративної одиниці м. Олександрії. 

 
Пріоритетні завдання: 

 
- формування правової свідомості;  
- формування у громадськості міста нетерпимості до скоєння кримінальних і 

адміністративних правопорушень;  
- підготовка молоді до співпраці з правоохоронними органами та служби в органах 

внутрішніх справ;  
- застосування законних способів і методів щодо ослаблення дії криміногенних факторів;  
- протидія незаконному обігу наркотичних засобів, незаконному володінню і обігу зброї та 

спецзасобів активної оборони;  
- протидія продажу алкогольних напоїв (самогон) на вулицях та інших громадських місцях, 

боротьба з пияцтвом;  
- запобігання втягування в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 

неповнолітніх;  
- залучення громадськості до участі в заходах з охорони громадського порядку;  
- вироблення дієвих заходів щодо належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення правоохоронної діяльності та профілактичної роботи. 
 

Результат від реалізації Програми: 
 

- поліпшення захисту правоохоронними органами прав і свобод громадян, створення 
безпечних умов життя;  

- зниження загального рівня злочинності, а також злочинності на вулицях та інших 
громадських місцях;  

- зниження рівня злочинності в сфері боротьби з наркоманією;  
- мінімізація злочинного впливу на молодіжне середовище;  
- послаблення напруги в суспільстві, викликаної рівнем злочинності. 



Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки. 
 

Джерела фінансування Програми 
 

Програма може фінансуватися за рахунок коштів:  
- державного бюджету;  
- обласного бюджету;  
- місцевого бюджету;  
- коштів підприємств, установ, організації та інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

Обсяг коштів, необхідних на фінансування Програми 
 

Питання щодо виділення коштів на виконання міської програми забезпечення 
діяльності комунального підприємства «Муніципальна безпека Олександрійської міської 
ради» розглядаються виконавчим комітетом Олександрійської міської ради та приймаються 
рішенням Олександрійської міської ради, де передбачається необхідна сума коштів та 
визначається розпорядник цих коштів. 
 

Організація контролю 
 

Моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою:  
- інформування міського голови про хід виконання Програми здійснюється щоквартально 

(або на вимогу);  
- інформування депутатів міської ради про хід виконання Програми здійснюється один раз 

на рік (або на вимогу) через управління забезпечення діяльності міської ради;  
- інформування громади міста про хід виконання Програми через засоби масової інформації 

здійснює інспектор по зв’язках з громадськістю та громадськими формуваннями 
територіального органу Національної поліції та/або КП «МБОМР» постійно.  

Питання щодо виконання заходів, передбачених Програмою, можуть розглядатися (за 
участю керівництва або представника територіального Національної поліції) на засіданнях 
виконавчого комітету міської ради, нарадах при міському голові тощо. 

 
Програма діяльності комунального підприємства  

«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» 
 

«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» є комунальним підприємством. 
Основною метою діяльності комунального підприємства «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» є сприяння Олександрійському відділу поліції ГУНП в 
Кіровоградській області, Олександрійській міській раді та її виконавчому комітету, а також 
посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних 
правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян міста Олександрії.  

Для виконання статутних завдань КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської 
ради» передбачається виконати протягом 2021-2025 років наступні заходи:  

 
1. Забезпечення взаємодії патрульних нарядів КП «МБОМР» з патрульними нарядами 

територіального органу Національної поліції (за планом єдиної дислокації) з метою протидії 
кримінальним і адміністративним правопорушенням на вулицях та інших громадських 
місцях.  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 



2. У взаємодії з працівниками сектору превентивної діяльності територіального органу 
Національної поліції проводити комплексні заходи профілактичного спрямування  щодо 
попередження кримінальних і адміністративних правопорушень при патрулюванні вулиць та 
інших громадських місць.  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
3. На маршрутах патрулювання відстежувати групи молоді, які схильні до скоєння 

групових правопорушень громадського порядку, та проводити з ними профілактичні бесіди 
(за необхідності, документувати).  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
4. Сприяння працівникам сектору кримінальної поліції та інших підрозділів 

територіального органу Національної поліції:  
- у виявленні квартир, будинків та інших місць виготовлення, збуту, придбання 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;  
- у виявленні осіб, які вживають наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, 

утримують наркопритони та розповсюджують наркотичні  засоби, психотропні речовини 
та прекурсори, втягують в наркобізнес інших громадян, залучають молодь та дітей;  

- у виявленні та знищенні місць посівів нарковмісних речовин;  
- у виявленні транспортних засобів, якими перевозяться наркотичні засоби, психотропні 

речовини та прекурсори з метою збуту (місця відстою, паркування, маршрути руху);  
- у проведенні перевірок розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, бари, 

нічні клуби, дискотеки тощо) з метою виявлення осіб, які займаються незаконним обігом 
наркотиків;  

- у документуванні фактів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів та притягненні винних до відповідальності.  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
5. Надання допомоги працівникам територіального органу Національної поліції:  

- у виявленні та затриманні осіб, які скоїли злочини і намагаються зникнути з місця 
пригоди та перебувають у розшуку за скоєння злочинів;  

- у виконанні комплексу заходів, спрямованих на попередження і припинення крадіжок, у 
тому числі розкрадань чорних і кольорових металів на підприємствах міста,  пошкоджень 
електромереж, ліній зв’язку і оповіщення;  

- у проведенні заходів щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними 
напоями, здійснюють правопорушення;  

- у проведення заходів по виконанню Закону України «Про попередження насильства у 
сім’ї» (за планами сектору превентивної діяльності територіального органу Національної 
поліції) та профілактичних заходів з метою виявлення неблагополучних родин, їхній облік 
і систематична перевірка умов проживання, виховання у них неповнолітніх дітей;  

- у проведенні рейдів по запобіганню негативним проявам у молодіжному середовищі 
(алкоголізм, наркоманія, проституція інші);  

- у проведенні заходів по виявленню дітей, що жебракують, скоюють правопорушення чи 
стали жертвами злочинної діяльності дорослих;  

- у виконанні рішень органів місцевого самоврядування щодо порушень правил торгівлі та 
торгівлі у невстановлених місцях промисловими та сільськогосподарськими товарами;  

- у виявлені місць незаконного виробництва горілчаних виробів та фактів збуту;  
- у проведенні заходів на територіях садово-городніх кооперативів, спрямованих на 

збереження майна їх членів;  



- у проведенні заходів, спрямованих на профілактику злочинів на територіях гаражних 
кооперативів та інших місцях паркування транспортних засобів щодо їх 
розукомплектування або викрадення.  

Керівництво КП«МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
6. Приймати участь у проведенні операцій за оперативними планами 

Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області на території 
обслуговування територіального органу Національної поліції.  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
7. Спільно з територіальним органом Національної поліції забезпечувати охорону 

громадського порядку під час проведення культурно-масових, спортивно-масових, 
релігійних та інших заходів.  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
8. Надання допомоги депутатам, представникам органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або 
загрожує небезпека з боку правопорушників.  

Керівництво КП «МБОМР» 
постійно, протягом 2021-2025 років 

 
9. Оцінка фінансових та інших ресурсів, необхідних для виконання Програми 

 
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, становить 

17500,0 тис. гривень. 
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів, що 

передбачаються в місцевому бюджеті на відповідний рік, а також інших не заборонених 
законодавством джерел. 

Обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми, 
визначається під час розроблення відповідних завдань і заходів. 

Для виконання Програми може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога. 
 

Обсяг коштів,  
який 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

Виконання Програми за роками 

Усього витрат на виконання 
Програми 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів, 
усього тис.грн. 
у тому числі: 

3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 17500,0 

Державний 
бюджет - - - - - - 

Міський бюджет 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 17500,0 
Міжнародна 
технічна 
допомога 

- - - - - - 

Інші джерела - - - - - - 



 
Для виконання заходів щодо реалізації програми забезпечення діяльності  

комунального підприємства «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради»  
на 2021-2025 роки передбачається вирішити наступні завдання: 

 
1. Комунальне підприємство «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради»: 

 
1) Укладення тристороннього договору між органом місцевого самоврядування, 

територіальним органом Національної поліції і КП «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» про співпрацю з охорони та забезпечення громадського 
порядку.  

2) Укладення договору між територіальним органом Національної поліції і 
КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» про співпрацю з охорони та 
забезпечення громадського порядку на постах, маршрутах патрулювання та 
взаємодопомогу з матеріально-технічного та фінансового забезпечення.  

3) Всебічне сприяння керівництву і особовому складу територіального органу Національної 
поліції у виконанні вимог наказів МВС України.  

4) Забезпечення цільового використання коштів, виділених рішенням Олександрійської 
міської ради на виконання міської програми забезпечення діяльності КП «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради».  

5) Підбір кандидатів для роботи в КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської 
ради».  

6) Організація навчання членів КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» 
в системі правової (спеціальної) та фізичної підготовки.  

7) Внесення пропозицій керівництвом КП «Муніципальна безпека Олександрійської 
міської ради» до керівництва територіального органу Національної поліції, органу 
місцевого самоврядування та його виконавчого комітету щодо покращення роботи з 
протидії кримінальним і адміністративним правопорушенням на вулицях та інших 
громадських місцях на адміністративній одиниці м. Олександрії.  

8) Організація роботи членів КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» 
щодо виконання статутних обов’язків з охорони громадського порядку на маршрутах 
патрулювання спільно з працівниками територіального органу Національної поліції за 
схемою єдиної дислокації.  

9) Організація роботи членів КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» 
залучених до проведення спеціальних операцій та рейдів по відпрацюванню районів із 
складною криміногенною обстановкою.  

10) Організація роботи членів КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» з 
охорони громадського порядку під час проведення культурно-масових, спортивно-
масових заходів, заходів масово-політичного характеру та ін.  

11) Участь керівництва КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» в 
нарадах з розгляду питань щодо протидії кримінальним і адміністративним 
правопорушенням.  

12) Корегування планів та завдань щодо спільних дій в питаннях протидії кримінальним і 
адміністративним правопорушенням.  

13) Звіти про результати діяльності КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської 
ради» перед керівництвом Олександрійської міської ради, депутатами міської ради. 

 
2. Виконавчий комітет Олександрійської міської ради: 

 
1) Укладення тристороннього договору між органом місцевого самоврядування, 

територіальним органом Національної поліції і КП «Муніципальна безпека 



Олександрійської міської ради» про співпрацю з охорони та забезпечення громадського 
порядку.  

2) Координація роботи КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради».  
3) Вироблення планів спільних дій органу місцевого самоврядування, його виконавчого 

комітету, територіального органу Національної поліції та КП «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» щодо протидії кримінальним і адміністративним 
правопорушенням.  

4) Проведення нарад з питань протидії кримінальним і адміністративним правопорушенням 
на адміністративній території м. Олександрії при міському голові, керуючому справами 
виконавчого комітету, тощо.  

5) Забезпечення стабільного фінансування КП «Муніципальна безпека Олександрійської 
міської ради» відповідно до рішення Олександрійської міської ради щодо виконання 
міської програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» на 2021-2025 роки.  

6) Забезпечення КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» приміщенням 
(офісом).  

7) Сприяння КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» в обладнанні 
приміщення (офісу) меблями. 

8) Сприяння КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» в забезпеченні 
транспортними засобами та виділення коштів на придбання паливно-мастильних 
матеріалів. 

9) Сприяння КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» у придбанні 
спеціального форменого одягу, засобів індивідуального захисту, засобів активної 
оборони та засобів зв’язку (радіозв’язку), оргтехніки. 

10) Впровадження форм стимулювання членів КП «Муніципальна безпека Олександрійської 
міської ради» за результатами роботи (діяльності). 

 
 

3. Олександрійський відділ поліції ГУНП України в Кіровоградської області: 
 
1) Укладення тристороннього договору між органом місцевого самоврядування, 

територіальним органом Національної поліції і КП «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» про співпрацю з охорони та забезпечення громадського 
порядку.  

2) Надання допомоги керівництву КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської 
ради» у вивченні (перевірці) кандидатів для роботи в муніципальній безпекі.  

3) Надання допомоги керівництву КП «Муніципальної безпеки Олександрійської міської 
ради» в проведенні занять в системі правової (спеціальної) і фізичної підготовки на 
навчальній базі територіального органу Національної поліції, надання методичного 
кабінету для щоденної роботи та індивідуальних занять з членами варти.  

4) Практичне заняття на маршрутах патрулювання із посадовими особами КП 
«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради», прийнятими до складу 
муніципальної безпекі вперше.  

5) Практичні заняття (інструктаж) перед виходом на маршрути патрулювання, перевірка 
посадових осіб КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на готовність 
до виконання обов’язків на маршрутах патрулювання.  

6) Надання спеціальних автомобілів для доставлення спільних нарядів працівників 
територіального органу Національної поліції та посадових осіб КП «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» на віддалені маршрути (із маршрутів) 
патрулювання та перевезення (конвоювання) затриманих правопорушників від 
патрульних нарядів до чергової частини територіального органу Національної поліції.  



7) Залучення посадових осіб КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» до 
спільного патрулювання вулиць та інших громадських місць за схемою єдиної 
дислокації та проведення спеціальних операцій та рейдів по відпрацюванню районів із 
складною криміногенною обстановкою.  

8) Залучення посадових осіб КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» до 
охорони громадського порядку під час проведення культурно-масових, спортивно-
масових заходів та заходів масово-політичного характеру і ін.  

9) Залучення керівництва КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» до 
роботи в нарадах по розгляду питань охорони громадського порядку та боротьби із 
злочинністю.  

10) Надання методичних рекомендацій з організації роботи посадових осіб КП 
«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» по охороні правопорядку.  

11) Впровадження форм стимулювання посадових осіб КП «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» за результатами роботи (діяльності).  

12) Висвітлення спільної роботи Олександрійського відділу поліції ГУНП України в 
Кіровоградській області і КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» по 
охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю в засобах масової інформації 
та пропаганда діяльності громадських формувань. 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАТЬОВ 
 

 


