
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 червня 2022 року                                                                                 № 116 

смт Велика Димерка                                 

 

Про стан правопорядку на території  

Великодимерської селищної територіальної 

громади, звіт про роботу поліцейської  

станції за І півріччя 2022 року 

 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політки у сфері 

профілактики правопорушень, запобігання і розкриття кримінальних правопорушень 

на території населених пунктів Великодимерської селищної 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 Великодимерської селищної ради 

 

В И Р  І Ш  И В:  

 

1. Інформацію про стан правопорядку на території Великодимерської селищної 

територіальної громади, звіт про роботу поліцейської станції за І півріччя 2022 

року прийняти до відома (додається). 

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

мобілізаційної та правоохоронної діяльності продовжити співпрацю з 

поліцейськими офіцерами громади. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Губського Миколу 

Івановича, заступника селищного голови. 

 

В.о. селищного  голови                                                    Олександр КУЦЕНКО  

 

 

 

 

 



Додаток 

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради  

від 28 червня 2022 року № 116 

 

Інформація  

про стан правопорядку на території Великодимерської селищної 

територіальної громади, звіт про роботу поліцейської станції  

за І півріччя 2022 року 

 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень, запобігання і розкриття кримінальних 

правопорушень на території населених пунктів Великодимерської селищної 

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 І півріччі 2022 року була зосереджена на 

наступних пріоритетних напрямках: 

- співпраця виконавчого комітету Великодимерської селищної ради з 

Броварським районним управлінням  поліції; 

- до початку вторгнення російських військ на територію України та 

зокрема на території Великодимерської селищної територіалної громади, 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 серед населення 

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; 

- участь в роботі щодо реалізації на території Великодимерської селищної 

територіальної громади загальнодержавного проекту «Поліцейський офіцер 

громади»;  

-  взаємодія з добровольчим формуванням Великодимерської селищної 

територіальної громади № 1, яке діє з початку введення воєнного стану на 

території України тощо. 

З початку 2022 року до виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради надійшов 21 запит від органів Національної поліції, на які надано відповіді 

згідно чинного законодавства. 

Також, співпраця з органами поліції полягала у тематичних 

профілактичних відпрацюваннях на території населених пунктах громади. 

Зокрема, виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради надіслано 

запити щодо необхідності реагування на порушення громадського порядку та 

забезпечення проведення профілактичних заходів органами поліції та 

ювенальною превенцією, з метою запобігання вчиненню правопорушень дітьми 



та проявам небезпеки відносно них. Так, в с. Плоске, с. Шевченкове, смт 

Велика Димерка відбувалися відпрацювання з профілактики вживання 

алкогольних напоїв серед неповнолітніх, в с. Гоголів – використання 

підлітками транспортних засобів без документів. 

Спільно з Броварським РУП проведено роз`яснювальну роботу в аптечних 

закладах та закладах освіти з приводу незаконного обігу наркотичних засобів в 

межах акції «Стоп наркотик». 

23 грудня 2021 року рішенням Великодимерської селищної територіальної 

громади № 710 XXI-VIII затверджено програму «Профілактика злочинності, 

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території 

населених пунктів Великодимерської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки».  В зазначену програму включені заходи щодо забезпечення 

безаварійності дорожнього руху, запобігання та протидія поширенню 

наркоманії, пияцтва та алкоголізму, запобігання правопорушенням серед 

неповнолітніх, посилення ролі громадських формувань, волонтерських 

організацій та соціальних активістів в системі забезпечення правопорядку 

тощо. В програмі передбачено фінансування на 2022 рік в сумі 1 780 000 грн. 

(встановлення камер відеоспостереження, послуги з вуличного 

відеоспостереження,  технічне обслуговування та підключення (доступу) до 

мережі інтернет комплексної автоматизованої системи відео аналітики та 

нагляду – 688 000 грн та 1 092 000 грн на утримання працівників КЗ  

«Муніципальний центр безпеки» в напрямку охорони правопорядку громади,  

а саме: заробітна плата, засоби зв`язку, спеціальний одяг, канцелярія, 

оргтехніка тощо). 

08 квітня 2021 року рішенням Великодимерської селищної ради № 289 

XXI-VIII затверджено Програму «Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 

роки». Програмою передбачено фінансування заходів з організації діяльності 

поліцейських офіцерів (ПОГ) на території Великодимерської селищної 

територіальної громади у обсязі 1 184 000 грн,  з них на 2022 рік – 150 000 грн, 

Так, на оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту 

автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на 

службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади передбачено 50 000 

грн  та на паливно-мастильні матеріали для автомобілів, що використовуються 

поліцейськими офіцерами громади 100 000 грн. 

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 громади, до початку вторгнення 

російських військ на територію України, та зокрема на територію 

Великодимерської селищної територіальної громади,  функціонувало у 

цілодобовому режимі відеокамери, зокрема, в смт Велика Димерка – 46, в  

с. Богданівка – 15, в с. Гоголів – 14, с. Світильня – 6, с. Плоске- 6. Станом на 

сьогодні, працюють лише 9 відеокамер, які знаходяться в смт Велика Димерка. 

Решта камер були пошкоджені внаслідок російської агресії. 



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 селищної територіальної громади, рішенням 

селищної ради у 2021 році утворено комунальний заклад «Муніципальний 

центр безпеки». Працівниками КЗ «МЦБ», на яких покладено обов`язки 

охорони громадського порядку, у першому півріччі 2022 року, до початку 

вторгнення російських військ на територію України, було здійснено близько 40 

виїздів, з них порушення громадського порядку, спільні виїзди з дільничними 

офіцерами поліції, проведення роз`яснювальної роботи щодо дотримання 

карантинних норм в закладах торгівлі, правил пожежної безпеки у 

пожежонебезпечний період, проведення бесід з громадянами щодо дотримання 

громадського порядку та виїзди на ДТП. 

На території громади працюють 5 поліцейських офіцерів громади, які 

спільно з громадськими формуваннями, добровольчим формуванням 

Великодимерської селищної територіальної громади здійснюють патрулювання 

населених пунктів, з метою попередження правопорушень, виявлення злочинів, 

забезпечення охорони публічного порядку під час масових заходів, 

забезпечення безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів тощо. 

     За звітний період, на території Великодимерської селищної територіальної 

громади зафіксовано 5638 повідомлення.  

  Внесено до ЄРДР - 3660, з яких розкрито – 62, за основними видами 

злочинів: 

- інші тілесні ушкодження – 57, з яких розкрито – 13; 

- убивство – 6, з яких розкрито - 5; 

- крадіжки – 45, з яких розкрито – 18; 

- шахрайство – 10, з яких розкрито – 0; 

- незаконне зберігання наркотичних речовин – 10; 

- злочини у сфері безпеки дорожнього руху – 50 (з потерпілими – 3), з яких 

розкрито – 3; 

- умисне знищення або пошкодження майна – 3, розкрито – 2; 

- злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку – 

3468, з яких розкрито – 3. 

Всього складено 514 адміністративних протоколів, з них: 

- по лінії, які посягають на громадський порядок та громадську безпеку – 

287; 

- по лінії адміністративні правопорушення на транспорті – 167, з яких за 

ст.130 КУпАП – 34. 
 

 

В.о. начальника відділу  

з питань надзвичайних ситуацій, цивільного  

захисту населення, мобілізаційної та  

правоохоронної діяльності                                                                          М. СІКАЧ 


