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Зауваження

Опис акту

З метою належної взаємодії органів поліції з громадськістю, шляхом підготовки
та виконання спільних програм і заходів для підвищення безпеки населення,
ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, у зв’язку запровадженням
на території Тернопільської міської територіальної громади проєкту «Поліцейський
офіцер громади», з метою покращення оперативності та ефективності реалізації
превентивних профілактичних заходів по забезпеченню безпеки громадян
поліцейськими на поліцейській станції, що обслуговуватиме мікрорайони Кутківці та
Пронятин м. Тернопіль, міській раді пропонується внести зміни в Програму «Безпечна
громада» на 2021-2022 роки», затверджену рішенням міської ради від 18.12.2020 року
№ 8/2/7 (далі - Програма).

Зауваження

Підпунктом 1.3 проєкта рішення пропонується в пункті 10 розділу 6 «Напрями
діяльності та заходи програми», в графі «Орієнтовний обсяг фінансування (тис.
грн.)», в стовпчику «2022 р.» цифру «0» змінити на цифри «510».

Разом з тим, пункт 10 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи програми»
Програми «Безпечна громада» на 2021-2022 роки» передбачає наступні заходи:



- проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень,
облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними
матеріалами;

- придбання службового легкового автомобіля.
Виконавцем визначено ГУ НП в Тернопільській області (для Тернопільського

відділу поліції), джерело фінансування - бюджет громади. Очікувані результати -
підвищення рівня якості надання послуг мешканцям громади, збільшення кількості
право- охоронних заходів, оперативне прибуття слідчо-оперативних груп за
викликами.

Разом з тим, відповідно до частини 1 статті 105 Закону України “Про
Національну поліцію”, фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших
джерел, не заборонених законом.

Отже, видатки на правоохоронну діяльність мають здійснюватись з державного
бюджету.

Фінансування органів, які не перебувають у сфері управління міської ради та
фінансування функцій, які не властиві органам місцевого самоврядування, є
корупціогенним фактором, адже може бути непрямим підкупом правоохоронних
органів.

Разом з тим, частиною 5 статті 105 вказаного вище Закону також встановлено,
що виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам
і підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку,
транспорт та інші матеріально-технічні засоби.

Таким чином, виконавчі комітети мають право безоплатно надавати службові
приміщення, транспорт, матеріально-технічні засоби. Отже, виконавцем такого заходу в
Програмі мав би бути зазначений структурний підрозділ, а не ГУ НП.

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути підхід до реалізації
повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян, не закладати в бюджет міста фінансування діяльності
правоохоронних органів, реалізовувати безоплатне надання приміщень, транспорту,
матеріально-технічних засобів у спосіб, передбачений статтею 105 Закону України
“Про Національну поліцію” (тобто набути у власність та безоплатно передати).

Висновок: проєкт рішення може бути прийнятий з урахуванням зауважень.


