
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

19 квітня 2019 року                       м. Київ                                                  № 232 

 

 

 
Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Обласної цільової 
комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській 
області на 2017-2020 роки „Безпечна Київщинаˮ 

 
 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 
Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та 
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого 
рішенням Київської обласної ради від 14 грудня 2017 року № 365-19-VIІ, 
враховуючи позитивні висновки департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2019 року № 
28-01-11/570 та департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 19 
квітня 2019 року № 10-05-19/1043, відповідно до листа Київської обласної 
ради 17 квітня 2019 року № 852/07: 

 
1. Схвалити доопрацьований проект змін до Обласної цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській 
області на 2017-2020 роки „Безпечна Київщинаˮ (далі – Програма), схвалений 
розпорядженням голови Київської облдержадміністрації  від 26 березня  
2019 року № 185 „Про схвалення проекту змін до Обласної цільової 
комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській 
області на 2017-2020 роки „Безпечна Київщинаˮ, що додається. 

 
2. Заступнику голови Київської облдержадміністрації Кислицину В.О. у 

встановленому порядку організувати подання Київською облдерж- 
адміністрацією доопрацьований проект  змін до Програми на затвердження 
Київській обласній раді. 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської облдержадміністрації Кислицина В.О.  
 
 
 
 
Голова адміністрації                             (підпис)                              О. Терещук 
 
 
 
 



 
 

СХВАЛЕНО 
 
Розпорядженням голови Київської  
обласної державної адміністрації 

 
                                                                 19 квітня 2019 року № 232 
 

Проект 
 

ЗМІНИ 
 

до Обласної цільової комплексної програми профілактики та  
протидії злочинності у Київській області на 2017 – 2020 роки 

„Безпечна Київщина ” 
 

1. Паспорт обласної цільової комплексної програми профілактики та 
протидії злочинності у Київській області на 2017-2020 роки „Безпечна 
Київщина” викласти у такій редакції: 

« 
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.  Ініціатор розроблення програми  Київська обласна державна адміністрація  
2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 
влади/органу місцевого 
самоврядування про ініціювання 
розроблення програми*  

Розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 27 березня 2017 року 
№ 134 „Про ініціювання розробки проекту 
Обласної цільової комплексної програми 
профілактики та протидії злочинності на 2017-
2020 роки „Безпечна Київщина” 

3. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про схвалення 
проекту програми/змін до 
програми 

Розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 19.04.2019 №232 
«Про схвалення проекту змін до Обласної 
цільової комплексної програми профілактики та 
протидії злочинності у Київській області на 
2017-2020 роки „Безпечна Київщина” 

4.  Розробник програми  Управління з питань оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
Київської обласної державної адміністрації 

5.  Співрозробники програми  Департамент регіонального розвитку Київської 
обласної державної адміністрації 

6. Головний розпорядник коштів Управління з питань оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
Київської обласної державної адміністрації  

7. Відповідальний виконавець 
програми  

Управління з питань оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
Київської обласної державної адміністрації  

8. Учасники програми 
(співвиконавець)  

Департамент регіонального розвитку Київської 
обласної державної адміністрації, управління з 
питань оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами Київської обласної 
державної адміністрації, Головне управління 
Національної поліції в Київській області, 
громадські формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону 

9. Термін реалізації програми 2017-2020 роки 
9.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм)  
I етап 

10. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми  (для комплексних 
програм)  

Обласний бюджет 

11. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього,  

30 млн грн 



 
 

 у тому числі:   
11.1 коштів державного бюджету**. - 

коштів обласного бюджету 30 млн грн 

коштів інших місцевих 
бюджетів*** 

- 

коштів інших джерел - 
»; 

2. У розділі VІI «Координація та контроль за ходом виконання 
програми» Програми, слова «Департамент регіонального розвитку та 
житлово-комунального господарства Київської обласної державної 
адміністрації» у всіх відмінках замінити словами «Управління з питань 
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської 
обласної державної адміністрації» у відповідних відмінках: 

 
3. Додаток 1 до Програми „Ресурсне забезпечення обласної цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській 
області на 2017-2020 роки „Безпечна Київщина” викласти у такій редакції: 

 
Додаток 1  

до Програми 
 

« 
Ресурсне забезпечення обласної цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності у Київській області 
на 2017-2020 роки „Безпечна Київщина”  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

І етап 

2017 - 2020 роки 

ІІ 

етап 

ІІІ 

етап Всього 

витрат на 

виконанн

я 

Програми 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

(20_

_- 

20__ 

роки

) 

(20__- 

20__ 

роки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обсяг ресурсів, 
усього у тому 
числі: 

9 500,000 0 2 000,000 18 500,000 - - 30 000,000 

державний бюджет 0 0 0 0 - - 0 

обласний бюджет 9 500,000 0 2 000,000 18 500,000 - - 30 000,000 

районні, міські 
(міст обласного 
значення), 
об’єднаних 
територіальних 
громад бюджети 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгодженн

ям 
- - 

За 
узгодженн

ям 

бюджети сіл, 
селищ, міст 
районного 
значення 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгодженн

ям 
- - 

За 
узгодженн

ям 

кошти не 
бюджетних  
джерел 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгоджен

ням 

За 
узгодженн

ям 
- - 

За 
узгодженн

ям 

 Примітка: 
Обсяги коштів, що пропонується залучати на виконання обласної 

програми, підлягають уточненню при затвердженні (внесенні змін) бюджетів 
на відповідний рік, виходячи з їх можливості.»; 



4. Додаток 3 до Програми „Показники продукту обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності у Київській області на 2017-2020 роки "Безпечна Київщина” викласти у такій редакції: 

 

Додаток 3  

до Програми 

« 

Показники продукту обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії  

злочинності у Київській області на 2017-2020 роки „Безпечна Київщина” 

 
№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

Програми 

Етапи виконання Програми ІІ 

етап 

ІІІ 

етап 

Всього витрат 

на виконання 

програми 

(тис. грн.) 

2017 рік 2018 

рік 

2019 рік 2020 рік 

І. Показники продукту програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Створення сучасної системи безпеки (придбання, монтаж, 

налагодження, введення в експлуатацію комплексу 

відеоспостереження для забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки у Київській області 

шт. 569 

1 

комплект 

(180) 

- - 703 - - 19 660,000 

1.2. Створення сучасної системи безпеки, придбання, монтаж,  

налагодження, введення в експлуатацію обладнання 

швидкого реагування поліції, включаючи пристрої 

екстреного виклику, для забезпечення своєчасного 

запобігання правопорушень та надзвичайних подій 

громадського порядку та громадської безпеки у Київській 

області  

шт. 324 100 - - 400 - - 5 000,000 

1.3. Придбання іншого інвентарю (засобів зв’язку, тощо), для 

забезпечення  роботи громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону  у Київській 

області 

шт. 0 500 - 1000 1500 - - 4 000,000 

1.4. Визначення об’єктів на підставі проведення ґрунтовного 

дослідження щодо розміщення та встановлення систем 

безпеки (відео-спостереження,  систем швидкого 

реагування поліції ) 

шт.  0 0 - - 3 - - 540,000 

1.5. Придбання безпілотного літального апарату шт. 0 0 - - 2     400,000 



1.6. Придбання (забезпечення, виготовлення) навчально-

методичних посібників про захист та безпеку громадян  шт. 0 1000 - - 3000     400,000 

ІІ.  Показники ефективності програми 

2.1. Середня вартість створення сучасної системи безпеки 

(придбання, монтаж, налагодження, введення в 

експлуатацію комплексу відео- спостереження  для 

забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки у Київській області 

тис. грн 0 7 900,000 - - 33,450     19 660,000 

2.2. Середня вартість створення сучасної системи безпеки, 

придбання, монтаж,  налагодження, введення в 

експлуатацію обладнання швидкого реагування поліції, 

включаючи пристрої екстреного виклику, для забезпечення 

своєчасного запобігання правопорушень та надзвичайних 

подій громадського порядку та громадської безпеки у 

Київській області  

тис. грн 0 10,000 - - 20,000     5 000,000 

2.3. Середня вартість придбання іншого інвентарю (засобів 

зв’язку, тощо), для забезпечення  роботи громадських 

формувань з охорони громадського порядку і державного 

кордону у Київській області  

тис. грн 0 1,000 - 2,000 1,000     4 000,000 

2.4. Середня вартість визначення об’єктів на підставі 

проведення ґрунтовного дослідження щодо розміщення та 

встановлення систем безпеки (відео- спостереження, систем 

швидкого реагування поліції )  

тис. грн 0 0,000 - - 360,000     540,000 

2.5. Середня вартість придбання безпілотного летального 

апарату 
тис. грн 0 0,000 - - 200,000     400,000 

2.6. Середня вартість придбання (забезпечення, виготовлення) 

навчально-методичних посібників про захист та безпеку 
громадян  

тис. грн 0 0,100 - - 0,200     400,000 

ІІІ. Показники якості Програми 

3.1 Зменшення кількості правопорушень % 100 90 - 75 70   15 000,000 

3.2. Зменшення кримінальних проявів % 100 90 - 75 70   15 000,000 

»; 

 

 

5. У Додатку 2 до Програми «Перелік завдань (напрямів) і заходів обласної цільової комплексної програми профілактики 

та протидії злочинності на території Київської області на 2017-2020 роки „Безпечна Київщина» внести такі зміни: 



5.1 У Розділі VI «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» пункти 6.1, 6.2, 6.3 викласти у такій редакції: 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у тому 

числі: 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

2020 р. 

Очікуваний результат 

 

6.1. Здійснення заходів, 

спрямованих на 

протидію злочинності 

Створення сучасної системи безпеки 

(придбання, монтаж, налагодження, 

введення в експлуатацію комплексу 

відео-спостереження, для 

забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у Київській 

області)  

2017 - 2020 

роки 

Управління оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами Київської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 рік - 7900 тис.  

грн 

2018 рік – 0 тис. грн 

2019 рік – 0 тис. грн 

2020 рік - 11760 тис 

.грн 

Зменшення стану 

криміногенної ситуації 

6.2. Здійснення заходів, 

спрямованих на 

протидію злочинності 

Створення сучасної системи безпеки, 

придбання, монтаж, налагодження, 

введення в експлуатацію обладнання 

швидкого реагування поліції, 

включаючи пристрої екстреного 

виклику поліції, для забезпечення 

своєчасного запобігання 

правопорушень та надзвичайних подій 

громадського порядку та громадської 

безпеки у Київській області 

2017 -2020 

роки  

Управління оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами Київської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 рік - 1000 тис. 

грн 

2018 рік–0 тис. грн 

2019 рік –0 тис. грн 

2020 рік - 4000 тис. 

грн 

Запобігання і своєчасне 

реагування на 

кримінальні 

правопорушення 

6.3. Здійснення заходів, 

спрямованих на 

протидію злочинності 

Придбання БПЛА - для оперативного 

отримання інформації, необхідної для 

пошуку людей зниклих без відома, 

відображення подій в реальному часі, 

контролю громадян на масштабних 

заходах та інше 

2018 – 2019 

роки 

Управління оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами Київської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 рік – 0 тис. грн. 

2018 рік – 0 тис. грн 

2019 рік – 0 тис. грн 

2020 рік – 400 тис.  

грн 

Запобігання і своєчасне 

реагування на 

кримінальні 

правопорушення 



 

 

5.2 У Розділі VIІ. «ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ» пункти 7.5, 7.6 викласти у такій редакції: 

 

« 

»; 

 

  

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термі

н 

викон

ання 

заходу 

Виконавці Джере

ла 

фінанс

уванн

я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

2020 р. 

Очікуваний результат 

 

7.5. Забезпечення 

безпеки силою 

громади 

Придбання іншого інвентарю (засобів 

зв’язку, тощо), для забезпечення роботи 

правоохоронних органів та громадських 

формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону у 

Київській області 

Постій

но 

2017-

2020 

роки 

Управління 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Київської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласн

ий 

бюдже

т 

2017 рік  - 500 тис. грн 

2018 рік –  0 тис. грн 

2019 рік – 2000 тис. грн 

2020 рік – 1500 тис. грн 

Створення системи 

підтримки діяльності 

громадських формувань  

7.6. Забезпечення 

просвітницьких 

заходів  

Придбання (забезпечення, 

виготовлення) навчально-методичних 

посібників про захист та безпеку 

громадян  

Постій

но 

2017-

2020 

роки 

Управління 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Київської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласн

ий 

бюдже

т 

2017 рік  - 100 тис. грн 

2018 рік –  0 тис. грн 

2019 рік – 0 тис. грн 

2020 рік – 300 тис. грн 

Посилення та контроль над 

ситуацією в Київській області 



5.3 У Розділі VIII. «ДОСЛІДЖЕННЯ» пункт 8.1 викласти у такій редакції: 

 

« 

 

». 

 

 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому 

числі: 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

2020 р. 

Очікуваний результат 

 

8.1. Проведення 

досліджень 

Візуалізація стану 

криміногенної ситуації в 

Київській області на базі 

ґрунтовного  дослідження 

(визначення об’єктів) щодо 

розміщення приладів відео-

спостереження,  систем 

швидкого реагування поліції 

(системи безпеки)  

Постійно 

протягом 

2018-2020 

років 

Управління 

оборонної 

роботи та 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2018 рік – 0 тис. грн. 

2019 рік – 0 тис. грн. 

2020 рік – 540 тис. грн. 

Посилення та контроль на 

ситуацією в Київській 

області 
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