
 

 
Бережанська міська рада 

VІIІ скликання 
XXVI сесія 

(II засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 20 жовтня 2022 року                      м. Бережани                                        №898 
 
Про внесення змін і доповнень  до «Програми сприяння 
поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на 
території Бережанської міської територіальної 
громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки» 
  

Розглянувши лист Відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського 
районного управління поліції  від 26 вересня 2022 року №7936/101/01-2022,  
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, економіки, 
промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 
майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 
та туризму, сесія  Бережанської міської  ради  

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити зміни до «Програми сприяння поліції у підвищенні рівня 
безпеки громадян на території Бережанської міської територіальної громади 
Тернопільської області на 2021 – 2023 роки»,  затвердженої рішенням сесії 
міської ради від 02 березня 2021 року № 151, що додаються. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  бюджету та фінансів, 
економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 
комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 
прав споживачів та туризму. 

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 
 
 
 
 
 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії  Бережанської міської ради  
від 20 жовтня  2022 року №898 

 

ЗМІНИ 
що вносяться до «Програми сприяння поліції у підвищенні рівня 

безпеки громадян на території Бережанської міської територіальної 
громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки»,  

 

1. Пункт 8 розділу 1. «Паспорт програми» викласти в такій редакції 
 
 

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідний для реалізації програми, 
всього, 
у тому числі 

 
 

1650,0 тис. грн. 

8.1. кошти місцевого бюджету  1650,0 тис. грн. 
8.2. Коштів інших джерел 0 

 
2. Таблицю «Ресурсне забезпечення програми»  до  розділу 4 програми 

викласти в такій редакції: 
                                                                                                       тис. грн..          

Обсяг коштів, 
які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

 
 

2021 рік 

 
 

2022 рік 

 
 

2023 рік 

 
Усього 

витрат на 
виконання 
програми 

Обсяг 
ресурсів, 
усього: 

 
300,0  

 
675,0  

 
675,0  

 
1650,0 

У тому числі 
бюджет 
громади  

    

 

3. Розділ 6  «Напрями діяльності та заходи програми» викласти у такій 
редакції (додається). 

      Секретар міської ради                                                         Ірина ЗАГНІЙНА 

 



Додаток до Програми 
6. Напрями діяльності та заходи програми 

 
№ 
з/п 

Перелік заходів програми 
Термін 

виконання 
заходу 

Виконавці Джерело 
фінансування 

Орієнтовни
й обсяг 

фінансуван
ня 

( грн.) 

Очікуваний 
результат 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 
1. Систематичне підвищення рівня 

поінформованості мешканців населених 
пунктів громади про передбачені 
законодавством якісно нові 
взаємовідносини громадян та силових 
структур громади, надавати роз’яснення 
щодо встановлених Законом 
поліцейських заходів тощо. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Без 
фінансування 

 
 

------ 

Цілеспрямова
на 
співпраця 
з населенням 
області, 
підняття рівня 
правосвідомо
сті, підняття 
рівня довіри 
населення до 
силових 
структур 
громади 

2.  Формування позитивного іміджу про  
відділ поліції №1 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП ГУ Національної 
поліції в Тернопільській області та інші 
силові структури на території громади 
шляхом випуску соціальної реклами у 
вигляді інформаційних буклетів, брошур, 
виготовлення та розміщення рекламних 
щитів, банерів, сіті-лайтів.  

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 

Бюджет 
громади 10 000,00 

Забезпечення 
обізнаності 
населення про 
здійснені 
законодавчі 
зміни щодо 
можливості 
отримання 
якісного 
правоохоронн
ого сервісу та 



територіальної громади результатів 
роботи 
силових 
структур 
громади. 

3. Проведення зустрічей з колективами 
навчальних закладів, підприємств, 
установ, організацій і особистий прийом 
громадян з метою інформування жителів 
громади про організації, які надають 
юридичну, психологічну та соціальну 
допомогу особам, що потерпіли від 
насильства, протиправних посягань та 
учасникам бойових дій. 2021-2023 

роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Без 
фінансування 

 
 

------ 

Зниження 
ризиків 
потрапити до 
сексуального, 
трудового 
рабства, 
підняття 
правосвідомо
сті у випадках 
домашнього 
насильства, та 
поінформован
ість учасників 
АТО/членів 
сім’ї  щодо 
звернення для 
соціальної 
реабілітації 

4. Висвітлення результатів службової 
діяльності, спільних заходів та іміджевих 
матеріалів силових структур громади, 
взаємодії з громадськістю та органами 
місцевого самоврядування у 
регіональних засобах масової інформації.  2021-2023 

роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 

Бюджет 
громади 

За рішенням 
сесії міської 

ради 

Активізація 
формування 
позитивної 
суспільної 
думки щодо 
діяльності 
силових 
підрозділів 
громади, 
формування у 
мешканців 



територіальної громади територіально
ї громади 
почуття 
власної 
безпеки  

5. Розширення мережі відеоспостереження 
для оперативного реагування на зміни в 
обстановці та вжиття ефективних заходів 
щодо припинення правопорушень 
шляхом покращення освітлення вулиць, 
встановлення камер відеоспостереження 
у місцях найбільш ймовірного вчинення 
правопорушень з виведенням їх в 
онлайн-відео режимі з черговими 
частинами територіального управління 
Служби судової охорони та відділу 
поліції №1 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП  ГУНП в 
Тернопільській області, придбання 
технічних засобів для зберігання, 
передачі, архівування інформації. 
Зокрема придбання програмно-апаратних 
комплексів для зняття та зберігання 
інформації у виділених місцях (камер 
відеоспостереження, відеореєстраторів, 
приводів жорстких дисків та іншого 
мережного обладнання), блоків 
безперебійного живлення та моніторів 
(широкоформатних телевізорів) для 
відображення потоку відеоінформації, а 
також придбання послуг з їх 
обслуговування, та іншого необхідного 
устаткування. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 
 

Бюджет 
 громади 860 000,00 

Покращання 
стану 
реагування на 
повідомлення 
громадян при 
скоєнні 
правопоруше
ння та їх 
розкриття, 
мінімізація 
загроз для 
життя та 
здоров’я 
громадян 



6. З метою контролю за роботою 
поліцейських, в тому числі з боку органів 
місцевого самоврядування та 
громадськості, обладнання службових 
автомобілів поліції відео реєстраторами, 
системою GPRS та нагрудними 
відеокамерами.. 
 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Бюджет 
громади 30 000,00                   

Забезпечення 
рівня 
задоволеності 
фізичних осіб 
роботою 
поліції під час 
виклику і 
первинного 
контакту на 
місці події. 

7. Організація та здійснення спільних 
виїздів керівництва відділу поліції №1 (м. 
Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в 
Тернопільській області та представників 
міської ради  для зустрічі з колективами 
підприємств, установ, організацій, 
здійснення особистого прийому 
громадян, комплексного вирішення 
порушених громадянами питань, 
пов’язаних з діяльністю поліції та інших 
держаних органів на місцях. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Без 
фінансування 

 
 

------ 

Підвищення 
рівня роботи 
поліції та 
органів 
державної 
влади при 
наданні 
послуг 
населенню 

8. Спрямовувати зусилля на припинення 
незаконного обігу зброї та вибухівки, 
недопущення вчинення кримінальних 
правопорушень з їх застосуванням, у т.ч. 
в установах системи правосуддя шляхом 
облаштування стаціонарних арочних 
метало детекторів (ручних – за 
можливості). 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 

Бюджет 
громади 

За рішенням 
сесії міської 

ради 

Профілактика 
скоєння 
злочинів з 
використання
м 
вогнепальної 
зброї та 
вибухівки 



Бережанської міської 
територіальної громади 

9. Спільно з органами самоврядування 
визначити перелік осіб, в розрізі  
територіальної громади, які не здатні 
через стан здоров’я, вік або інші 
обставини повідомити інформацію про 
себе у разі виникнення необхідності 
звернутися про допомогу. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Без 
фінансування ------- 

Підвищення 
безпеки 
незахищених 
верств 
населення 

10. Спільно з відповідними службами 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування здійснювати контроль за 
дотриманням нормативно-правових актів 
щодо опіки, піклування над дітьми 
сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, запобігати 
дитячій бездоглядності. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Без 
фінансування ------ 

Підвищення 
рівня безпеки 
дітей-сиріт,  
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та 
залишених 
без нагляду. 

11. Здійснювати заходи з попередження 
насильства в сім’ї, визначати категорію 
осіб, які потребують посиленого 
контролю, з метою попередження 
скоєння ними правопорушень. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 

Без 
фінансування ------ 

Забезпечення 
законних прав 
членів сім’ї 



управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

12. Проводити у навчальних закладах сіл 
регулярні оперативно-профілактичні 
заходи з метою запобігання потрапляння 
школярів та студентів у негативне 
середовище, попередження негативних 
соціальних наслідків 2021-2023 

роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Без 
фінансування 

 
 
 

------- 

Зменшення 
негативного 
впливу на 
молодь з боку 
антисоціально
го 
середовища 
та 
недопущення 
вчинення 
правопоруше
нь дітьми 

13. Покращення матеріально-технічного 
забезпечення працівників відділу поліції 
№1 (м. Бережани) Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській області та 
створення належних умов їх праці для 
забезпечення ефективного виконання 
покладених на них обов’язків.  Зокрема:  
поточний ремонт адмінбудівель відділу 
поліції №1 (м. Бережани), в тому числі 
секторів поліцейської діяльності в 
м.Підгайці та смт.Козова, придбання 
будівельних матеріалів, електропроводів, 
заміна системи опалення та 
водопостачання. Придбання та 
встановлення енергозберігаючих вікон та 
дверей. Забезпечення меблями, 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Бюджет 
громади 450 000,00 

Підвищення 
рівня роботи 
та 
ефективності 
в діяльності 
поліції, 



комп’ютерною та оргтехнікою 
працівників відділу поліції.  
Придбання канцелярського приладдя та 
господарських товарів, та інше.  

14. Забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами, а також ремонт та 
придбання запасних частин  для 
службових автомобілів відділу поліції 
№1 (м. Бережани), в тому числі секторів 
поліцейської діяльності в м.Підгайці та 
смт.Козова, Тернопільського РУП ГУНП 
в Тернопільській області 2021-2023 

роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Бюджет 
громади 300 000,00 

Підвищення 
безпеки 
громадян, які 
беруть участь 
у дорожньому 
русі, 
покращання 
стану 
реагування на 
повідомлення    
громадян про 
скоєні 
правопоруше
ння та їх 
розкриття 

ІІ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
15. Організація та обслуговування системи 

оперативного реагування та 
відеоспостереження у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, усунення причин 
перебоїв у роботі відеоспостереження, 
технічне обслуговування. 

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Бюджет 
громади 

За рішенням 
сесії міської 

ради 

Підвищення 
безпеки 
громадян, 
оперативне 
встановлення 
причин 
неполадок у 
роботі камер 
відеоспостере
ження та їх 
усунення для 
забезпечення 
безперебійног
о 



функціонуван
ня системи 
відеоспостере
ження. 

16. Встановлення зовнішнього LED-екрану в 
місті Бережани з можливостями 
трансляції соціальних роликів силових 
структур області, органів місцевого 
самоврядування, громадських об’єднань 
тощо  

2021-2023 
роки 

Відділ поліції №1 
(м.Бережани) 
Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській 
області, 
Територіальне 
управління Служби 
судової охорони у 
Тернопільській області 
Бережанська міська рада 
Бережанської міської 
територіальної громади 

Бюджет 
громади 

За рішенням 
сесії міської 

ради 

Підвищення 
правосвідомо
сті громадян, 
оперативне 
інформування 
про 
криміногенну 
ситуацію на 
території 
громади, 
області, 
забезпечення 
обізнаності 
населення про 
службову 
діяльність 
силових 
підрозділів, 
органів 
місцевого 
самоврядуван
ня та  
громадськості
, заплановані 
заходи,  
профілактика 
скоєння 
правопоруше
нь та 
мінімізація їх 



наслідків 
тощо  

 ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:    1 650 000,00  
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