
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №12 

 
Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки 
 
 

        На підставі статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 5 Закону України «Про Національну поліцію», Указу 

Президента України «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності», пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», Меморандуму про співпрацю та партнерства між Головним 

Управлінням Національної поліції в Одеській області та Арцизькою міською 

територіальною громадою від 13 квітня 2021 року, з метою підвищення рівня 

публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії 

злочинності на території Арцизької міської територіальної громади, 

виконавчий комітет Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

        1. Затвердити Програму «Поліцейський офіцер громади» Арцизької 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки (додається). 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника  міського голови.                                                                          

 

 

 
                                                                       Проект рішення підготовлений 

                                                                                   Фінансовим управлінням Арцизької 

                                                                                   міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Додаток           

                                                         до рішення  виконавчого комітету                               

                                        Арцизької міської ради 

                                                            від ____ вересня 2022 року № ____ 

                                                                  

 

 

 

Програма 
«Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки 
 

1. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої 
вона спрямована 

      Програма «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки  (далі - Програма) розроблена 

відповідно до законів України «Про Національну поліцію», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності» та 

покликана сприяти реалізації Всеукраїнського проекту «Поліцейський 

офіцер громади». Метою проекту є тісна взаємодія поліцейського з  

територіальною громадою та орієнтація на її потреби. Впроваджується новий 

формат роботи дільничного офіцера поліції, який передбачає його постійну 

присутність на території громади, більш тісну співпрацю з населенням та 

керівництвом громади.  
     У Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 

рівні з метою підтримки діяльності поліцейського офіцера громади на 

території Арцизької міської територіальної громади (далі – громада). 

     Поліцейський офіцер громади – це співробітник Національної поліції 

України, який отримує заробітну плату, має право на соціальні гарантії та 

пільги, як і решта поліцейських. Крім того Національна поліція України 

забезпечує його одностроєм, табельною зброєю, спеціальними засобами, 

нагрудною камерою та планшетом. У рамках проекту Національна поліція 

України забезпечує одного поліцейського офіцера громади обладнаним 

автомобілем (в залежності від фінансування). 

     Поліцейський офіцер громади орієнтований на оперативне вирішення 

проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної 

громади. Поліцейський офіцер громади  - не муніципальний поліцейський, 

він залишається у штаті Відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в 

Одеській області, який контролює законність прийнятих поліцейським 

офіцером громади рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо 

забезпечення її безпеки. Поліцейський офіцер громади - частина громади, а 

саме мешкає на території громади, знає мешканців на території 



обслуговування, доступний для населення, знає проблеми мешканців, чуйний 

у питаннях вирішення потреб громади, вирішує питання публічної безпеки із 

залученням мешканців. звітує перед громадою. Для постійної присутності 

поліцейського офіцера громади на території громади облаштовується 

службове приміщення, що належить громаді. 

      В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, 

організацій та установ різних форм власності, громадськості для 

забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності. 

 

2. Мета Програми 
      Метою Програми є запобігання та припинення адміністративних 

правопорушень і злочинів, захист життя та здоров’я громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань шляхом забезпечення 

співпраці Арцизької міської територіальної громади та Відділення поліції №1 

Болградського РВП ГУНП в Одеській області на засадах партнерства, 

спрямованої на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і 

свобод людини та протидії злочинності на території громади, а також 

координація зусиль та діяльність для досягнення загальної мети, що 

здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів на умовах та 

в межах, установлених цією Програмою та законодавством. 

     Метою роботи поліцейського офіцера громади буде, в першу чергу, 

попередження правопорушень в інтересах громади. Офіцер поліції буде 

більш самостійним у своїй діяльності та виконувати основні завдання поліції 

у партнерстві з керівництвом територіальної громади.  

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 
     Основними  завданнями Програми є: 

1) постійна співпраця поліцейського офіцера з громадою; 

2) інтеграція поліції в суспільство; 

3) задоволення безпекових потреб громадян; 

4) ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади. 

     Важливою складовою ефективної діяльності поліцейського офіцера 

громади є його матеріально-технічне забезпечення, а саме: 

     1. Виділення  приміщення для поліцейської станції. 

     2. Забезпечення оргтехнікою для роботи поліцейського офіцера громади. 

     3. Облаштування приміщення станції меблями. 

     4. Придбання канцтоварів, доступ до мережі Інтернет.  

     5. Придбання паливно-мастильних матеріалів для службового  автомобіля 

поліцейського офіцера громади (150 л/міс. на 1 автомобіль). 

     6. Придбання службового автомобіля для поліцейського офіцера громади. 

     Завданнями Програми є спільна діяльність Арцизької міської ради та 

Відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за  

напрямами: 
     узгодження позиції щодо розв’язання у межах компетенції найбільш 



гострих та актуальних проблем, що виникають в територіальній громаді та 

людей, що проживають на її території; 
     проведення практичної підготовки та навчання поліцейських із залученням 

представників місцевого самоврядування та інших заінтересованих і 

компетентних сторін з питань, що відповідають меті цієї Програми; 

     узгодження спільних дій щодо покращення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та підвищення якості надання поліцейських послуг на 

території громади; 

     організація і проведення спільних заходів (тематичних зустрічей, круглих 

столів, тематичних програмах і проектів), залучення інших заінтересованих 

сторін, створення спільних планів роботи тощо; 

     обмін позитивним досвідом та запровадження нових форм і методів щодо 

забезпечення безпеки людей, які проживають на території громади, та 

створення захищеного комфортного життєвого простору. 

     Напрямки діяльності та заходи Програми визначені у Додатку 3 до 

Програми. 

 

4. Фінансове забезпечення програми 
     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Арцизької міської територіальної громади, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

     Обсяг коштів визначається під час формування бюджету з урахуванням 

його фінансових можливостей та може змінюватися при внесенні змін до 

бюджету. 

     Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань 

Програми визначено у Додатку 2 до Програми. 

 

5. Очікувані результати 
       Виконання Програми дасть змогу: 

     посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого 

самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю на території Арцизької міської територіальної громади; 

     активізувати участь широких верств населення у правоохоронній 

діяльності; 

     забезпечити належну матеріально-технічну підтримку діяльності 

поліцейського офіцера громади, який здійснює діяльність на території 

Арцизької міської територіальної громади; 

     підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ; 

     поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Арцизької міської 

територіальної громади, створити додаткові умови для забезпечення 

особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень; 

     мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та 

умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність. 
 
 



6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
     Контроль та координацію за виконанням цієї Програми здійснює 

виконавчий комітет Арцизької міської ради та постійна комісія з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                       Додаток 1  

до Програми «Поліцейський офіцер громади» 

Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки 

                               

ПАСПОРТ 
Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

1.  Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Арцизької міської ради 

2.  Розробник програми Фінансове управління Арцизької міської 

ради 

3.  Відповідальний виконавець                 

програми 

Арцизька міська рада 

ГУНП в Одеській області 

4.  Виконавець заходів програми Арцизька міська рада 

Фінансове управління Арцизької міської 

ради 

ГУНП в Одеській області 

Відділення поліції №1 Болградського РВП 

ГУНП в Одеській області 

5.  Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

6.  Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні               

програми 

Бюджет Арцизької міської територіальної 

громади 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

(тис.грн.) 

1526,0 

7.1 Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади 
1526,0 

7.2 Кошти інших джерел Не підлягає прогнозуванню 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                       Додаток 2 

до Програми «Поліцейський офіцер громади» 

Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки 

 
 
 

Ресурсне забезпечення 
Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

Орієнтовний обсяг коштів, який 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

2022 рік 

(тис.грн.) 

2023 рік 

(тис.грн.) 

2024 рік 

(тис.грн.) 

2025 рік 

(тис.грн.) 

Всього 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади 
1116,0 130,0 140,0 140,0 1526,0 

Інші джерела 
Не підлягає прогнозуванню та буде залежати від 

фактичних показників 

РАЗОМ: 1116,0 130,0 140,0 140,0 1526,0 

 



                                                                                                                            Додаток 3 

                                                                         до Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької                         

                                                              міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 
 

Напрямки діяльності та заходи Програми «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської територіальної 
громади на 2022-2025 роки 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 
Джерела 
фінансування 

Відповідальний 
виконавець 
заходу 

Всього, 
тис. грн. 

2022 
рік 

2023 
рік  

2024 
рік 

2025 
рік 

1. Матеріально-технічне забезпечення  

1.1. 

Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентаря (паливно-мастильні 

матеріали, канцтовари, меблі, 

матеріали для облаштування 

приміщення станції тощо)  

400,0 125,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджет Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

Арцизька міська 

рада 1.2. 

Оплата послуг (крім 

комунальних) (послуги 

зв’язку, послуги інтернет-

провайдерів за користування 

Інтернетом) 

48,0 8,0 10,0 15,0 15,0 

1.3. 
Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
77,0 17,0 20,0 25,0 25,0 

Всього по розділу 560,0 150,0 130,0 140,0 140,0   



№ 
п/п 

Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 
Джерела 
фінансування 

Відповідальний 
виконавець 
заходу 

Всього, 
тис. грн. 

2022 
рік 

2023 
рік  

2024 
рік 

2025 
рік 

2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2.1. 
Придбання службового 

легкового автомобіля 
966,0 966,0    

Бюджет Арцизької 

міської 

територіальної 

громади   

Фінансове 

управління 

Арцизької 

міської ради (в 

частині 

міжбюджетного 

трансферту) 

ГУНП в Одеській 

області 

Всього по розділу 966,0 966,0     

ЗАГАЛЬНА СУМА,  
в тому числі 

1526,0 1116,0 130,0 140,0 140,0  

Бюджет Арцизької міської 
територіальної громади 

1526,0 1116,0 130,0 140,0 140,0  

Інші джерела - - - - -  

 


