
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28 червня 2022 року                                                                              № 117 

смт Велика Димерка 

 

 

Про затвердження звіту про роботу 

комунального закладу «Муніципальний 

центр безпеки» Великодимерської 

селищної ради за І півріччя 202 року 

 

 

Заслухавши звіт Мазуренка Ярослава Павловича, директора  

комунального закладу «Муніципальний центр безпеки» Великодимерської 

селищної ради, про проведену роботу протягом І півріччя 2022 року на 

території Великодимерської селищної територіальної громади,  відповідно до 

пункту 4 Статуту комунального закладу «Муніципальний центр безпеки», 

керуючись підпунктом 6 пункту «а» частини 1 статті 38, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Звіт Мазуренка Ярослава Павловича, директора комунального закладу 

«Муніципальний центр безпеки» Великодимерської  селищної ради, про 

проведену роботу на території Великодимерської селищної територіальної 

громади за І півріччя 2022 року затвердити (додаток рішення). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ГУБСЬКОГО М.І., 

заступника селищного голови. 

 

 

В.о. селищного  голови                                                    Олександр КУЦЕНКО  

 

 

 

 



Додаток   

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради  

від 28 червня 2022 року № 117 

 

ЗВІТ 

про роботу комунального закладу «Муніципальний центр безпеки» 

Великодимерської селищної ради за І півріччя 2022 року 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статутом КЗ «Муніципальний центр безпеки» Великодимерської селищної 

ради, протягом І півріччя 2022 року заклад здійснював свою діяльність, для 

задоволення суспільних потреб у напрямку охорони правопорядку, протидії 

злочинності, охорони праці, екологічної та пожежної безпеки для досягнення 

результатів у сфері соціально-економічного розвитку Великодимерської 

селищної територіальної громади. 

Протягом І півріччя 2022 року у сфері охорони правопорядку спільно з 

поліцейськими офіцерами громади здійснено близько 40 виїздів на 

повідомлення про порушення громадського порядку, проводилася 

роз’яснювальна робота щодо дотримання карантинних норм в закладах 

торгівлі, постійно здійснювалися профілактичні бесіди з громадянами щодо 

недопущення порушення громадського порядку, також спільно з 

поліцейськими ювенальної превенції взято участь в акції «Стоп наркотик» в 

аптечних закладах громади. Спільно з поліцейськими офіцерами громади 

забезпечено охорону громадського порядку 10-ти масових заходів. 

У сфері пожежної безпеки працівниками місцевої пожежної охорони КЗ 

«Муніципальний центр безпеки» протягом І півріччя 2022 року здійснено 240 

виїздів на гасіння пожеж, з них:  

 67 в житловому секторі; 

 160 в екосистемах; 

 7 на автотранспорті; 

 6 на підприємствах. 

 

  У сфері екології спільно з фахівцями Державної екологічної академії 

розроблено програму «Охорони навколишнього природного середовища, 

екологічна оцінка та менеджмент території населених пунктів 

Великодимерської громади на 2022-2026 роки». 

     В лютому  2022 року науковцями Державної екологічної академії для всіх 

фахівців селищної ради проведено короткострокові курси підвищення 



кваліфікації за темою: «Упорядкування водоохоронних зон малих річок в 

басейні річка Десна». 

Створено офіційну сторінку КЗ  «Муніципальний центр безпеки» у 

соціальній мережі «Facebook», на якому постійно розміщується інформація 

щодо стану пожежної безпеки, інформаційно–роз’яснювальні матеріали з 

метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та подій тощо. 

 

 

Директор КЗ «Муніципальний  

центр безпеки»                                                                   Ярослав МАЗУРЕНКО  

 


