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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено взаємодії органів поліції із громадськістю шляхом

підготовки та виконання спільних проєктів, програм та заходів для підвищення безпеки
населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, у
зв’язку з реорганізацією місцевого підрозділу Національної поліції та необхідністю включення
до програми нових учасників.

Проєктом рішення пропонується внести зміни в Програму «Безпечна громада» на
2021-2022 роки».

Зауваження
1. Пунктом 1 проєкту рішення пропонується внести зміни в Програму «Безпечна

громада» на 2021-2022 роки», затверджену рішенням міської ради від 18.12.2020 року №
8/2/7, а саме : – в пункті 10 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи програми» - в стовпчику
«2021 р.» замість цифр «300,0» читати «200,0», а замість цифр «400,0» читати «500,0».

При цьому внаслідок вживання слова “читати” можуть виникати труднощі у з’ясування
юридичних наслідків прийняття рішення, чи призводить воно до зміни обсягів фінансування
за відповідними напрямами діяльності програми.

Враховуючи правила нормопроєктувальної техніки, рекомендується доопрацювати
проєкт рішення та замість слова “читати” словами “змінити”.

2. 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 пункту 6 частини 1 статті 87 Бюджетного кодексу України,
до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей,
визначених пунктом 5 частини другої статті 67-1 цього Кодексу), належать видатки на
правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист населення і
територій (крім заходів, визначених пунктом 16 частини першої статті 91 цього Кодексу).

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, до видатків
місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать
видатки на заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених 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.

Аналогічні зауваження до пунктів 9 та 14 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи
програми» Програми «Безпечна громада» на 2021-2022 роки».

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути підхід до реалізації повноважень
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян та не закладати в бюджет міста фінансування діяльності правоохоронних органів.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін в Програму
«Безпечна громада» на 2021-2022 роки»” може бути прийнятий у запропонованій редакції з
урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


