
                                                                                                             ПРОЕКТ       

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

___ вересня 2021 року                                    № ___-7-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про внесення змін до Комплексної 

Програми по забезпеченню охорони 

публічного порядку, охорони прав і 

свобод громадян та профілактики 

правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади  в межах 

Борщагівської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням Борщагівської сільської ради 

від 12.02.2021 № 21-4-VIII 

 

 Відповідно до наданих пропозицій, керуючись  статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Комплексної Програми по забезпеченню охорони 

публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики 

правопорушень із впровадженням Поліцейського офіцера громади  в межах 

Борщагівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки,  

затверджену рішенням 4 сесії Борщагівської сільської ради VIII скликання 

від 12.02.2021р. №21-4- VIII, а саме: 

1.1. В пункті 7 Паспорта Програми «Орієнтовний загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2021 рік» цифру 

«2 300 000,00»  замінити цифрою «2 899 000,00». 

1.2. Розділ 5 «Механізм реалізації у 2021 році окремих  пунктів   

«Комплексної Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, 

охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із 

впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» викласти в наступній 

редакції: 

1. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади на придбання автомобілів «Renault-duster»   для  відділення поліції 

№5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області: 
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  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником 

коштів, передбачених на  матеріально-технічне забезпечення відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області 

автотранспортними засобами, комп’ютерною та оргтехнікою,  Борщагівську 

сільську раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 2 000 000,00 грн. на рахунок Головного 

управління Національної поліції України в Київській області шляхом 

надання міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського 

бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для покращення матеріально-

технічної бази відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в 

Київській області з метою результативного виконання передбачених 

програмою заходів на території Борщагівської територіальної громади, а саме 

придбання основних засобів: автотранспортні засоби Renault Duster в 

кількості 3-х, комп’ютерна, оргтехніка та інше;  

 2. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської територіальної 

громади на придбання принтерів TOPPAN CP 500 для використання в роботі 

ТСЦ №3246 (на правах відділу с. Софіївська Борщагівка)  РСЦ ГСЦ МВС в 

Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником 

коштів, передбачених на  матеріально-технічне забезпечення ТСЦ №3246 

РСЦ ГСЦ МВС в Київській області принтерами TOPPAN CP 500,  

Борщагівську сільську раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 300 000,00 грн. на рахунок Регіонального 

сервісного центру ГСЦ МВС  в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського бюджету; 

      -  Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС  в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для покращення матеріально-

технічної бази ТСЦ №3246(на правах відділу с. Софіївська Борщагівка)  РСЦ 

ГСЦ МВС в Київській області, а саме придбання 2 (двох) принтерів TOPPAN 

CP 500 Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської територіальної 

громади. 

3. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади на проведення капітального ремонту приміщень  відділення поліції 

№5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області:  

- визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, 

передбачених на капітальний ремонт приміщень відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області Борщагівську сільську 

раду Бучанського району Київської області; 



3 

 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 550 000,00 грн. на рахунок Головного 

управління Національної поліції України в Київській області шляхом 

надання міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського 

бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для здійснення капітального 

ремонту приміщень відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП 

ГУНП в Київській області.  

4. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади для реєстрації транспортних засобів, придбаних   для  відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником 

коштів, передбачених на реєстрацію транспортних засобів для відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області,  

Борщагівську сільську раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 49 000,00 грн. на рахунок Головного управління 

Національної поліції України в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту із загального фонду сільського бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для реєстрації транспортних 

засобів, придбаних для відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП 

ГУНП в Київській області.  

5. Залишок коштів субвенції з Борщагівського сільського бюджету, не 

використаний на кінець бюджетного періоду, підлягає поверненню до 

сільського бюджету. 

1.3. В Додатку 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Комплексної 

Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і 

свобод громадян та профілактики правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» цифру «2 300,00» замінити 

цифрою «2 899,00» 

1.4 Доповнити Додаток 2 до Програми «Заходи щодо виконання 

Комплексної Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, 

охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із 

впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» пунктами 3 та 4: 

№ Перелік заходів Програми Термін 

викона

ння 

заходу 

Джерела 
фінансування 

Обсяги 

фінансува

ння, тис. 

грн. 

Очікуваний 
результат 
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1 2 3 4 5 6 

3 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської територіальної 

громади на проведення 

капітального ремонту 

приміщень у відділенні 

поліції №5 (с. Чайки)  

Бучанського РУП ГУНП  

в Київській області 

 

2021 

 

Бюджет 

Борщагівської  

територіальної 

громади 

 

550,00 

Забезпечення 

охорони 

публічного 

порядку, 

зміцнення 

правопорядку, 

охорони прав і 

свобод 

громадян  

4 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської територіальної 

громади для реєстрації 

транспортних засобів, 

придбаних для 

відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського 

РУП ГУНП  в Київській 

області 

 

2021 

 

Бюджет 

Борщагівської  

територіальної 

громади 

 

49,00 

Забезпечення 

охорони 

публічного 

порядку, 

зміцнення 

правопорядку, 

охорони прав і 

свобод 

громадян  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну профільну 

комісію. 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:               ______________    Н. Краснощокова 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська 



        

                                                           
Додаток   

до рішення 7 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від      .09.2021р. № ________ 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод 

громадян та профілактики правопорушень із провадженням 

Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

  



ПАСПОРТ 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Борщагівська сільська рада 

2.  Розробник Програми Борщагівська сільська рада 

3.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Борщагівська сільська рада та її 

виконавчі органи, ГУ 

Національної поліції України в 

Київській області, РСЦ ГСЦ 

МВС в Київській області 

4.  Співвиконавці Програми - 

5.  Термін реалізації Програми 2021-2025рік 

6.  Основні джерела фінансування Бюджет територіальної громади  

та інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

7.  Орієнтовний загальний обсяг       

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми на 2021 рік 

   

2 899 000,00 грн. 

 

 

  



1. Загальні положення та визначення проблеми, 

на розв’язання якої вона спрямована. 

 

     Програма «По забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і 

свобод громадян та профілактики правопорушень із провадженням 

Поліцейського офіцера громади  в межах Борщагівської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» (надалі - 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 сіл Борщагівської 

територіальної громади, а саме: с. Петропавлівська Борщагівка , с. Софіївська 

Борщагівка та с. Чайки . 

Впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який 

передбачає його постійну присутність на території Борщагівської сільської 

територіальної громади, більш тісну співпрацю з населенням та органом 

місцевого самоврядування в особі Борщагівської сільської ради, підзвітність 

територіальній громаді та додаткові функції (більший акцент на попередження 

правопорушень, оформлення адміністративних матеріалів за порушення ГІДР, 

часткова передача функцій дозвільної системи). 

В Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 

рівні з метою підтримки діяльності поліцейських офіцерів на території  

Борщагівської сільської територіальної громади, а саме: с. Петропавлівська 

Борщагівка, с.  Софіївська  Борщагівка та с.  Чайки. 

Поліцейський офіцер громади - це співробітник Національної поліції, 

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. 

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 місцевого органу поліції, який контролює законність 

прийнятих ним рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо забезпечення її 

безпеки. Для постійної присутності поліцейського офіцера громади на території 

Борщагівської сільської територіальної громади, а саме: с. Петропавлівська 

Борщагівка , с.  Софіївська  Борщагівка та с.  Чайки влаштовується службове 

приміщення та забезпечується службовим автомобілем. 

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, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.      



Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування та 

населенням діяльності органів внутрішніх справ на території Борщагівської 

територіальної громади  спрямоване на підвищення загального рівня 

правопорядку в населених пунктах громади, захист життя, здоров'я, честі і 

гідності населення, профілактичну роботу по попередженню злочинності та 

забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з 

питаннями безпеки.  
          Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг 

МВС, забезпечення їх високої якості та доступності та клієнторієнтованого 

підходу до їх надання, відповідно до нового європейського формату, здійснення 

контролю за відповідністю конструкції, комплектації та обладнання транспортних 

засобів, номерних знаків транспортних засобів нормам і стандартам, відповідно 

до наданих повноважень, зміцнення суспільної довіри населення до органів 

державної влади та місцевого самоврядування.   

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми. 

 

1. Серед основних завдань Програми: 

постійна співпраця поліцейських офіцерів з громадою; 

інтеграція поліції в суспільство; 

задоволення безпекових потреб громадян; 

ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади. 

2. Важливою складовою ефективної діяльності поліцейських офіцерів громади 

є їх матеріально-технічне забезпечення: 

придбання службового автотранспорту; 

доступ до мережі Інтернет; 

3. Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, 

негативним явищам та забезпечення безпеки громади. 

4. Громада повідомляє поліцейських офіцерів громади про проблеми у сфері 

безпеки та сприяє: 

- попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є 

некомфортними та небезпечними для правопорушників; 

- застосуванню сучасних технологій для зниження кількості 

правопорушень; 

- створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії 

порушенням правил дорожнього руху; 

- допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо 

них; 

- створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади; 

- протидії негативним соціальним явищам (алкоголізм, наркоманія);  

- популяризації здорового способу життя; 

- профілактиці правопорушень у сфері благоустрою; правовій освіті дітей 

та дорослих; 

- протидії жорстокому поводженню з тваринами; 

- розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали. 

- реалізація державної політики у сфері надання послуг; 



- впровадження європейських стандартів у роботу державних органів, що 

надають послуги населенню; 

- забезпечення, орієнтованого на клієнта, підходу під час надання послуг у 

сервісному центрі; 

- орієнтація на реалізацію прав і свобод людини, інтересів суспільства у 

роботі державного органу держави; 

- створення комфортних умов для одержувачів послуг, що відвідують 

сервісний центр МВС; 

- розширення джерел інформації в діяльності сервісних центрів МВС; 

- задоволення інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування; 

- зміцнення суспільної довіри та формування позитивної громадської думки 

щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.   
 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 

5. Механізм реалізації у 2021 році окремих  пунктів   «Комплексної 

Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і 

свобод громадян та профілактики правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

1. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади на придбання автомобілів «Renault-duster»   для  відділення поліції №5 

(с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, 

передбачених на  матеріально-технічне забезпечення відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області автотранспортними 

засобами, комп’ютерною та оргтехнікою,  Борщагівську сільську раду 

Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 2 000 000,00 грн. на рахунок Головного управління 

Національної поліції України в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для покращення матеріально-

технічної бази відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в 

Київській області з метою результативного виконання передбачених програмою 

заходів на території Борщагівської територіальної громади, а саме придбання 

основних засобів: автотранспортні засоби Renault Duster в кількості 3-х, 

комп’ютерна, оргтехніка та інше. 

 2. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської територіальної громади 

на придбання принтерів TOPPAN CP 500 для використання в роботі ТСЦ №3246 

(на правах відділу с. Софіївська Борщагівка)  РСЦ ГСЦ МВС в Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, 



передбачених на  матеріально-технічне забезпечення ТСЦ №3246 РСЦ ГСЦ 

МВС в Київській області принтерами TOPPAN CP 500,  Борщагівську сільську 

раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 300 000,00 грн. на рахунок Регіонального сервісного 

центру ГСЦ МВС  в Київській області шляхом надання міжбюджетного 

трансферту з спеціального фонду сільського бюджету; 

      -  Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС  в Київській області забезпечити 

використання вказаних коштів для покращення матеріально-технічної бази ТСЦ 

№3246(на правах відділу с. Софіївська Борщагівка)  РСЦ ГСЦ МВС в Київській 

області, а саме придбання 2 (двох) принтерів TOPPAN CP 500 Виділення коштів 

з бюджету Борщагівської сільської територіальної громади. 

3. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної громади 

на проведення капітального ремонту приміщень  відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області:  

- визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, 

передбачених на капітальний ремонт приміщень відділення поліції №5 (с. Чайки)  

Бучанського РУП ГУНП в Київській області Борщагівську сільську раду 

Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 550 000,00 грн. на рахунок Головного управління 

Національної поліції України в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для здійснення капітального ремонту 

приміщень відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській 

області.  

4. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної громади 

для реєстрації транспортних засобів, придбаних   для  відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, 

передбачених на реєстрацію транспортних засобів для відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області,  Борщагівську сільську 

раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 49 000,00 грн. на рахунок Головного управління 

Національної поліції України в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту із загального фонду сільського бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для реєстрації транспортних засобів, 

придбаних для відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в 

Київській області.  

5. Залишок коштів субвенції з Борщагівського сільського бюджету, не 

використаний на кінець бюджетного періоду, підлягає поверненню до 

сільського бюджету. 

 

6. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого 



самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю на території Борщагівської сільської територіальної громади, а саме  

с. Петропавлівська Борщагівка , с.  Софіївська Борщагівка та с.  Чайки . 

- активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності; 

 забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку 

діяльності поліцейського офіцера громади, який здійснює діяльність на території 

Борщагівської сільської  ради; 

- підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ; 

 поліпшити стан правопорядку в населених пунктах 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. 

-  підвищити рівень комфорту осіб під час отримання послуг у сервісному центрі 

МВС;  

- створити умови для розвитку безпечного середовища життєдіяльності й 

розвитку вільного суспільства; 

-  сприяти поширенню інформації та вивченню елементарних правил поведінки 

на дорозі та Правил дорожнього руху; 

- залучити нових клієнтів у ТСЦ № 3246(на правах відділу с. Софіївська 

Борщагівка), які надаватимуть перевагу обслуговуванню саме в цьому центрі 

завдяки зручності, швидкості та якості наданих послуг; 

-  збільшити обсяг наданих адміністративних послуг у ТСЦ № 3246(на правах 

відділу с. Софіївська Борщагівка)  та відповідно збільшити надходження коштів 

до бюджетів за рахунок поліпшення якості та обсягів адміністративних послуг, 

що надаються сервісним центром;  

-    підвищити рівень корпоративної культури, комунікативності та ініціативності 

працівників сервісних центрів МВС; 

-   впровадити сучасні методи мотивації та заохочення працівників сервісних 

центрів МВС до підвищення якості роботи; 

-    налагодити ефективну взаємодію з громадськістю; 

-    підвищити рівень довіри населення до державних органів і органів місцевого 

самоврядування; 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До Комплексної Програми  по забезпеченню охорони 

публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та 

профілактики правопорушень із  

впровадженням Поліцейського офіцера 

громади  в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади  на 2021-2025 роки 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Комплексної Програми  

по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод 

громадян та профілактики правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

 
Обсяг коштів, 

який пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання 

Програми 

Усього витрат на 

виконання Програми 

 
2021-2025 

 

1 2 3 

 

Обсяг ресурсів, усього 

тис. грн. у тому числі: 

 

2021 

 

2 899,00 

 

Бюджет сільської ради 

 

2021 

 

2 899,00 
Інші джерела не 
заборонені чинним 
законодавством 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

До Комплексної Програми  по забезпеченню охорони 

публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та 

профілактики правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади  в межах Борщагівської 

сільської територіальної громади  на 2021-2025 роки 

 
Заходи щодо виконання Комплексної Програми  

по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та 

профілактики правопорушень із впровадженням Поліцейського офіцера громади в 

межах Борщагівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

№ Перелік заходів Програми Термін 

викона

ння 

заходу 

Джерела 
фінансування 

Обсяги 

фінансува

ння, тис. 

грн. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської  територіальної 

громади на придбання 

автомобілів «Renault-

duster»   для  відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  

Бучанського РУП ГУНП  в 

Київській області 

 

2021 

 

Бюджет 

Борщагівсь-

кої  

територіаль-

ної громади 

 

2 000,00 

Забезпечення охорони 

публічного порядку, 

зміцнення 

правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян 

та профілактики 

правопорушень 

2 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської територіальної 

громади на придбання 

принтерів TOPPAN CP 500 

для використання в роботі 

ТСЦ №3246 (на правах 

відділу с. Софіївська 

Борщагівка)  РСЦ ГСЦ 

МВС в Київській області 

2021 Бюджет 

Борщагівсь-

кої  

територіаль-

ної громади 

300,00 Збільшення обсягу 

наданих адміністра 

тивних послуг у ТСЦ 

№3246(на правах 

відділу с. Софіїв ська 

Борщагівка), 

підвищення  рівня 

комфорту осіб під час 

отримання послуг  

3 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської  територіальної 

громади на проведення 

капітального ремонту 

приміщень  відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  

Бучанського РУП ГУНП  в 

Київській області 

2021 Бюджет 

Борщагівсь-

кої  

територіаль-

ної громади 

550,00 Забезпечення охорони 

публічного порядку, 

зміцнення 

правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян  

4 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської територіальної 

громади для реєстрації 

транспортних засобів, 

придбаних для відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  

Бучанського РУП ГУНП  в 

Київській області 

2021 Бюджет 

Борщагівсь-

кої  

територіаль-

ної громади 

49,00 Забезпечення охорони 

публічного порядку, 

зміцнення 

правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян  

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 



 

 


