
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
БЕЗПЕКИ В ОТГ 



РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ  
ПОЛІЦІЇ І НАСЕЛЕННЯ В ГРОМАДАХ 



0 

 Створити місця комунікації з 

поліцейськими і рятувальниками в 

громаді (бібліотеки, будинки 

культури, тощо) [ 
Наразі такі проекти 
виконуються в основному у 
великих містах (наприклад,   
проект ПОЛіС, який 
реалізується програмою IREX) 



 Впровадити програму 
«Шкільний офіцер поліції» та 
запросити пожежних для 
проведення занять і змагань з 
рятувальної справи в кожній 
опорній школі [ 

Така практика на постійній основі зараз 
реалізовується у великих містах (Київ, 
Львів, Івано-Франківськ, Одеса) 
патрульною поліцією, у громадах такі 
візити проводяться рідко і стихійно. 
 
Співпраця пожежних з шкільними 
закладами відбувається ще рідше. 



 Організувати практику візитів 
поліцейських і соціальних служб 
до соціально вразливих верств 
населення з метою профілактики [ 



ПОКРАЩИТИ ІНФРАСТРУКТУРУ  
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 



 Центрів безпеки 
побудувати [ 
1360 

Центри безпеки стали привабливим 
проектом для Донецької області – 3 вже 
побудовано у Шахівській, Черкаській та 
Лиманській ОТГ, ще 3 – заплановано. Крім 
цього, центр безпеки вже збудовано у Івано-
Франківській області (Білоберізька ОТГ). 

ДСНС, Національна поліція, Проектний офіс 
МВС та Мінрегіон працюють над 
стандартами центру безпеки. У планах – 
погодити, що за цими стандартами громади 
можуть подавати проекти для 
співфінансування за рахунок коштів ДФРР. 



[ 
 Ініціювати створення систем 

відеоспостереження та 
покращення освітлення в 
громадах на територіях 
загального користування 

Відеоспостереження та освітлення 
справляє значний превентивний вплив 
на криміногенну ситуацію.  



ШЕРИФ 

[ 
 Забезпечити розміщення 

поліцейських у кожній 
громаді 

За рахунок створення Центрів безпеки або 
кабінетів поліцейського громади надають 
можливість дільничним поліцейським 
працювати на території громади. Крім цього, 
постійну присутність правоохоронця можна 
досягти за рахунок рекрутингу помічників 
поліцейського або створення посади «шерифа» 
в громаді. 

Проект «Шерифи для нових громад» 
реалізується у Херсонській області 
(с. Стара Збруївка, с. Музиківка) за 
підтримки БФ «Фонд милосердя та 
здоров’я» та ГО «Правовий простір». 
У їх планах поширити діяльність на 
Черкаську та Харківську області. 



Ініціювати створення просвітницьких 
центрів стійкості, які займаються 
підготовкою населення діям у 
кризових ситуаціях [ 

Такі просвітницькі центри 
можуть існувати при 
Центрах безпеки – як один із 
видів діяльності пожежних 
або добровольців. 

Одна з організацій, яка 
просуває тему стійкості в 
Україні є  ICDS (Естонія). 



ПОКРАЩИТИ УПРАВЛІННЯ  
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 



 

 

проведення аудиту приміщень для укриття населення у 
випадку надзвичайних ситуацій 
  
створення плану укриття населення та план створення 
нових місць для укриття або адаптування існуючих 
приміщень для потреб укриття 
  
створення матеріального резерву на випадок 
надзвичайної ситуації та план його реалізації та 
оновлення 
  
проведення аналізу ризиків громади у сфері цивільного 
захисту 
 
створення програм попередження/ підготовки до 
ризиків 
 
створення системи інформування населення у випадку 
настання надзвичайних ситуацій. 
 

РОЗРОБИТИ І ВПРОВАДИТИ СТАНДАРТ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ГРОМАДІ, 

ТАКИЙ СТАНДАРТ МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ 

 Робота з цих напрямків у 
деяких громадах ведеться, 
але не систематизована. 



ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ 



Впровадження 
програми «сусідської 
варти» в громадах 

Проект «Сусідська варта» 
реалізовується наразі програмою 
IREX та Проектним офісом МВС у 
Вінниці, Борисполі та 
Хмельницькому. До кінця року 
будуть долучені ще три міста.  

Дана ініціатива зацікавила й інші 
проекти , які займаються темою 
взаємодії поліції і громади (в тому 
числі, UNDP). Наприклад, ця тема 
була озвучена на тренінгу по 
взаємодії поліції і громади для 
громад Житомирської області. 



Мотивування населення 
до встановлення систем 
раннього виявлення 
пожеж або пожежної 
сигналізації 

Чим раніше виявлена пожежа і чим 
швидше відреагує пожежна 
команда – тим менших збитків буде 
завдано. 



Налагодження системи 
відпрацювання планів 
евакуації населення, навчання 
населення діям у випадку 
надзвичайної ситуації, 
навчання наданню первинної 
домедичної допомоги 

Відпрацювання планів евакуації та 
інша просвітницька робота – одне із 
завдань органів місцевого 
самоврядування, яке, на жаль, не 
завжди виконується. Систематичні 
навчання можуть бути проведені 
добровольцями або через 
просвітницькі центри стійкості. 



Залучення населення до 
участі в добровільному 
русі у сфері цивільного 
захисту 

Добровільні пожежні – 
всесвітньо визнана практика 
організації цивільного 
захисту. В Україні 
добровільні пожежні тільки 
запроваджуються. 

Наприклад, в трьох 
громадах Донецької 
області вже прийняті 
заявки від 71 добровольця, 
які очікують навчання. 


