
Національна концепція 
«Безпечна громада»

                                                  
Напрацювання робочої групи 



Активності робочої групи
- 24 учасника робочої групи

- Утворено 9 підгруп

- Проведено 11 консультацій

         У засіданнях робочої групи взяли участь:

№ засідання/
присутність

Присутні 
особисто  
учасники
робочої 

групи

Присутні 
онлайн 

учасники 
робочої 

групи

Всього
присутні 
учасники

Присутні 
особисто 

запрошені 
особи

Присутні 
онлайн 

запрошені 
особи

Всього 
присутні 

запрошені

1-е засідання 13 5 18 3 – 21

2-е засідання 11 8 19 2 1 22



Про Концепцію

Концепція (лат. Conceptio — розуміння) — система поглядів, те або 
інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

Головне призначення концепції полягає в інтеграції певного 
масиву знання, у прагненні використовувати його для пояснення, 
пошуку закономірностей.

Національна концепція «Безпечна громада» складається з:

- 17 сторінок 
- 9 розділів
- 38810 символів 



1. Преамбула

Етимологічно під БЕЗПЕКОЮ прийнято розуміти такі умови, в яких перебуває складна система, 
коли дія зовнішніх факторів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються 
негативними по відношенню до даної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, 
знань та уявлень. 

Проблеми, що потребують вирішення:

- нечіткий розподіл повноважень в сфері безпеки між державою та громадами
- застарілі механізми взаємодії суб’єктів забезпечення безпеки громад
- відсутні стандарти та методики оцінювання рівня безпеки громад

Опрацьовано НПА 22 

Надано визначення термінів та понять 16 



2. Принципи створення безпечної 
громади

- законності та верховенства права

- субсидіарності та партнерства між органами влади всіх рівнів 

та приватним сектором

- правової, організаційної та фінансової спроможності

- відкритості, прозорості та партисипації

- поваги і дотримання прав та свобод людини та громадянина

- пріоритетності превентивних заходів



3. Мета, завдання, цільова аудиторія

Мета: формування передумов для створення нового рівня безпеки 
територіальних громад.

Завдання: визначити терміни і поняття, критерії та показники оцінювання 
безпеки  громади; визначити та описати механізми, інструменти, форми; 
передбачити стандарт безпеки громад та структуру складових безпеки громад; 
передбачити запровадження індексу безпеки громад.

Цільова аудиторія: фізичні особи - жителі територіальних громад України та 
юридичні особи – представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування 
та місцеві органи державної влади, організації громадянського суспільства, 
заклади, установи, підприємства, організації усіх форм власності.



4. Механізми, інструменти, форми 
реалізації Концепції

Механізми
Інструменти

система взаємодії 
інструментів та форм

певний процес, дія, прийом або 
система прийомів, що дозволяє 

втілити ідеї Концепції в 
завершеній та відтворюваній в 

часі (стійкій) формі

передбачено 8 інструментів

Форми
результат втілення 

передбачених Концепцією ідей 
та програм, в тому числі 

шляхом покращення 
існуючих елементів 

передбачено 12 форм



5. Складові безпеки громади

Об’єкти Ситуації
безпека 

публічних 
послуг

безпека в сім’ї і 
житлі

безпека 
інфраструктури

безпека 
ведення бізнесу

безпека 
дозвілля

безпека 
природного 
середовища

безпека праці

надзвичайні 
ситуації

інші випадки 
порушення 

безпеки
воєнний стан

порушення 
правопорядку



6. Критерії оцінювання рівня безпеки 
громади

Комплексність

рівень безпеки об’єктів, 
готовність (наявність) 
безпекових управлінських 
структур, обізнаність жителів

Результативність
визначається за рівнем нанесених 
або уникнутих збитків, своєчасністю 
надання безпекових послуг

Збалансованість

заходи та досягнутий рівень 
безпеки є економічно 
обґрунтованими

Доцільність

вказує на баланс між безпекою та свободою, 
враховує обґрунтованість запровадження 
обмежень, які викликані безпековими 
заходами



Рівні безпеки громади

Низький Помірний Середній Високий

Встановлюються чотири рівні безпеки громад

Рівні безпеки територіальної громади встановлюються за Методикою 
розрахунку рівня безпеки громади та формування Рейтингу безпеки громад, 
затвердженою спільним наказом Міністерства розвитку громад та територій і 
Міністерством внутрішніх справ.



7. План впровадження Концепції

Указ 
Президента України

Розпорядження КМУ Про затвердження 
«Національної концепції «Безпека громад» (далі - Концепція)

План заходів
з реалізації Концепції 

Кабінет Міністрів України (КМУ)



8. Очікувані результати від 
впровадження Концепції

Територіальна 
громада1.Підвищення 

рівня безпеки 
жителів та 

якості надання 
безпекових 

послуг

2.Підвищення 
координації, 
ефективного 

використання сил 
та засобів, ресурсів 

у забезпеченні 
безпеки

4.Підвищення 
обізнаності в 

питаннях особистої 
безпеки жителів їх 

залученість до 
забезпечення 

безпеки

3.Підвищення 
сприйняття з боку 
місцевих органів 
влади та жителів 

державної політики у 
сфері забезпечення 

безпеки 5.
Запровадження 

державних 
стандартів 
безпеки та 

визначення їх 
рівнів безпеки



9. Джерела фінансування

Національні програми з 
відновлення країни

Державний фонд 
регіонального розвитку

Субвенції соціально-
економічного розвитку 
територій

Місцеві бюджети

Інші джерела

Власні кошти підприємств, 
установ, організацій;

Приватні інвестори

Фонди громад

Міжнародна допомога



Дякуємо за увагу та співпрацю !

 


