
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 квітня 2021 року                                                                              № 108 

смт Велика Димерка                                 

 

Про стан правопорядку на території 

Великодимерської територіальної громади 

 

 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політки у сфері 

профілактики правопорушень, запобігання і розкриття кримінальних правопорушень 

на території населених пунктів Великодимерської територіальної громади, 

відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

Національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону», виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р  І Ш  ИВ: 

 

1. Інформацію про стан правопорядку на території Великодимерської 

територіальної громади (додаток до рішення) прийняти до відома. 

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної та правоохоронної діяльності налагодити співпрацю та взаємодію з 

поліцейськими офіцерами громади. 

3. Комунальному закладу «Муніципальний центр безпеки» розробити та 

подати на затвердження виконавчого комітету перелік першочергових заходів 

щодо профілактики злочинності та зміцнення правопорядку на території 

населених пунктів громади у межах своїх повноважень в термін до 30 квітня 2021 

року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Губського Миколу Івановича. 

 

 

Селищний голова                                                           Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 



Додаток  

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

від                                    № 
 

Інформація про стан правопорядку 

на території Великодимерської територіальної громади 

у І кварталі 2021 року 

 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політки у сфері 

профілактики правопорушень, запобігання і розкриття кримінальних 

правопорушень на території населених пунктів Великодимерської 

територіальної громади, відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», «Про участь громадян 

в охороні громадського порядку і державного кордону», робота відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та 

правоохоронної діяльності у першому кварталі 2021 року була зосереджена на 

наступних пріоритетних напрямках: 

 налагодження дієвої співпраці виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради з Броварським відділом поліції, громадськістю та громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку, які діють на території 

Великодимерської громади; 

 запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 серед 

населення Великодимерської громади шляхом проведення широкої 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також встановлення контролю за 

дотриманням карантинних обмежень, введених в дію відповідними 

розпорядчими документами державного, регіонального та місцевого рівнів, 

громадянами, підприємствами та організаціями, що здійснюють свою 

діяльність на території громади; 

 проведення комплексу заходів з виявлення фактів незаконної діяльності 

установ, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку та іншим 

категоріям людей з обмеженими фізичними можливостями; 

 участь в роботі щодо реалізації на території Великодимерської громади 

загальнодержавного проекту «Поліцейський офіцер громади»; 

 підготовка умов для створення комунального закладу «Муніципальний 

центр безпеки» Великодимерської селищної ради, тощо. 

Окрім вищезазначеного, відділом проводилась робота щодо реалізації 

заходів, передбачених Комплексною Програмою «Профілактика злочинності, 

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території 

населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

Броварського району Київської області на 2019 – 2021 роки», затвердженою 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20 грудня 2018 року № 372  (зі 

змінами).  

У ході виявлення фактів незаконної діяльності установ, що надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку та іншим категоріям людей з 

обмеженими фізичними можливостями комісійно було перевірено сім установ, 



розташованих у населених пунктах громади. Зокрема в смт Велика Димерка – 1 

(вул. Пушкіна, 1), с. Гоголів – 2 (вул. Лєрмонтова,4 та вул. Київська, 243), с. 

Тарасівка – 1 (вул. 9-го Січня, 1-б), с. Підлісся – 1 ( вул. Гагаріна, 30), с. 

Першотравневе – 1 (вул. Лісова, 26), с. Перше Травня – 1 (вул. Першотравнева, 

53). За результатами перевірки були направлені звернення до Броварської 

районної державної адміністрації, департаменту цивільного захисту, оборони та 

взаємодії з правоохоронними органами КОДА, департаменту соціального 

захисту населення КОДА та ін. 

З 25 серпня 2018 року в смт Велика Димерка функціонує поліцейська 

станція. Завдяки роботі поліцейської станції значно покращилась ситуація з 

розкриттям злочинів, в порівнянні з показниками попереднього періоду.  Так, у 

першому кварталі 2021 року розкрито 11 злочинів. Виявлено один факт 

незаконного зберігання наркотичних речовин. Винесено 98 постанов про 

порушення кримінального провадження, складено 62 адміністративних 

протоколи за різними статтями КУАПП. Встановлено два адміністративних 

нагляди громадянам, котрі систематично порушували громадський порядок та 

вчиняли хуліганські дії. 

Позитивної динаміки у питаннях покращення криміногенної ситуації та 

збільшення фактів оперативного розкриття злочинів на території 

Великодимерської громади значно сприяло запровадження системи вуличного 

відеоспостереження. В населених пунктах функціонують у цілодобовому 

режимі сімдесят одна відеокамери, сигнал від яких передається до 

диспетчерського пункту, розташованому у приміщенні поліцейської станції. 

Зокрема в смт Велика Димерка – 36, в с. Богданівка – 15, в с. Гоголів – 14, с. 

Світильня – 6. 

21 січня 2021 року між Великодимерською територіальною громадою та 

Головним управлінням Національної поліції у Київській області було укладено 

Меморандум про співпрацю та партнерство у межах реалізації державного 

проекту «Поліцейський офіцер громади». Цей проект був ініційований у 2018 

році і офіційно стартував 29 травня 2019 року.  

Основна мета проекту «Поліцейський офіцер громади» — забезпечити 

кожну територіальну громаду України фаховим офіцером, який стане 

невіддільною її частиною: 

 братиме активну участь в житті своєї громади; 

 особисто налагодить контакт з кожним її мешканцем; 

 проводитиме профілактичну роботу серед місцевого населення (тематичні 

зустрічі, виступи в школах, спільні ініціативи тощо); 

 тісно співпрацюватиме з жителями; 

 допомагатиме вирішувати конфліктні ситуації; 

 контролюватиме дотримання фізичними та юридичними особами правил та 

порядку зберігання і використання зброї; 

 боротиметься з рейдерством і бракон'єрством; 

 забезпечуватиме порядок та безпеку на території своєї громади. 



У лютому 2021 року керівництво Великодимерської селищної ради спільно з 

представниками Національної поліції України прийняло участь у роботі 

конкурсної комісії по відбору кандидатів на посади офіцерів для нашої 

громади. Всього на території населених пунктів Великодимерської ТГ 

працюватиме п’ять поліцейських офіцерів громади. У межах проекту селищна 

рада взяла на себе зобов’язання забезпечити працівників поліції робочими 

місцями, оргтехнікою та автотранспортом. Про свою роботу поліцейські 

офіцери звітуватимуть не лише перед керівництвом Національної поліції, а й 

перед головою Великодимерської селищної ради. 

 

З метою здійснення незабороненої чинним законодавством України 

господарської діяльності для задоволення суспільних потреб  у напрямку 

охорони правопорядку, протидії злочинності, охорони праці, екологічної та 

пожежної безпеки та досягнення результатів у сфері соціально-економічного 

розвитку Великодимерської територіальної громади рішенням селищної ради 

було утворено комунальний заклад «Муніципальний центр безпеки».  

Заклад є уповноваженим представником Великодимерської селищної ради 

щодо забезпечення: 

 виконання повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення на території громади законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, в межах наданих 

повноважень; 

 захисту депутатів та посадових осіб селищної ради від протиправних 

посягань, які пов’язані із здійсненням повноважень та основних завдань, а 

також від перешкоджання у виконанні ними службових обов’язків 

 ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та 

протидії злочинності; 

 організації заходів із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння; 

 ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій; 

 забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної, 

техногенної та екологічної безпеки, тощо. 

 

Діяльність КЗ «МЦБ» у сфері охорони правопорядку планується зосередити на 

наступних напрямках: 

 комплексна взаємодія з органами місцевої та державної влади, 

правоохоронними органами, громадськими формуваннями, спрямована на 

забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на 

надзвичайні події та загрози інтересам територіальної громади;  

 забезпечення громадського порядку, захисту здоров’я та життя людей, 

збереження матеріальних цінностей. 

 забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; 

 контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій та 

Правил благоустрою на території Великодимерської селищної ради; 



 забезпечення охорони пам’яток історії і культури, архітектури та 

містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, 

природних заповідників; 

 повідомлення відповідних державних органів і громадських об’єднань 

про аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вжиття невідкладних заходів 

для їх ліквідації, рятування людей; 

  надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам селищної ради, 

представникам державних органів влади та органів місцевого самоврядування у 

здійснені їх законної діяльності, якщо їм чиниться перешкода або загрожує 

небезпека з боку правопорушників; 

 забезпечення профілактики правопорушень; 

 сприяння органам внутрішніх справ у виявлені, розкритті злочинів, 

розшуку осіб, які їх вчинили, захист інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; 

 здійснення контролю за порядком організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій; 

 придбання технічних засобів для забезпечення роботи місцевої 

автоматизованої системи централізованого сповіщення (МАСЦО) та 

забезпечення технічного обслуговування, проведення технічних перевірок, 

забезпечення своєчасного прийому сигналів і повідомлень від системи 

оповіщення та здійснення оповіщення відповідних керівників органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, сил цивільного захисту та населення у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 участь у недопущенні та припиненні наруги над державними символами, 

символікою територіальної громади та окремих її населених пунктів, 

пам'ятниками, об'єктами культурної спадщини, могилами, іншими місцями 

поховання. 

У першому кварталі 2021 року активно працювала адміністративна комісія при 

виконавчому комітеті Великодимерської селищної ради. Так за вказаний період 

на розгляд комісії надійшло 17 адміністративних матеріалів: 14 

адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП, 1 адміністративний протокол за 

ст. 180 КУпАП, 2 адміністративні протоколи за ст. 159 КУпАП. На поточний 

момент з них розглянуто 15.   

П’ять адміністративних матеріалів відправлено на доопрацювання. 4 

постанови – штраф сплачено. По 1 справі відкрито судове провадження. 5 

адміністративних матеріалів в процесі виконання. Загальна сума штрафів 4506 

грн. (з них 4 постанови по 340 грн., 1 постанова -1360 грн., 3 постанови по 400 

грн., 1постанова - 450 грн.).  

 

 

Начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,  

мобілізаційної та правоохоронної діяльності                                Андрій ТУГАЙ 


