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НАЗВА ПРОГРАМИ Міська цільова комплексна програма профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» 
на 2019 - 2021 роки 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
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РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Розробник програми: Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рішення від 18.12.2018 року № 462/6513 Київської міської 
ради «Про затвердження міської цільової комплексної 
програми профілактики та протидії злочинності в місті 
Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки. 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

місто Київ 
 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

громада міста Києва  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: підвищення ефективності 
функціонування системи безпеки та правопорядку, 
здійснення заходів з профілактики правопорушень, 
створення належних умов для ефективної роботи 
правоохоронних органів в м. Києві.  
 
- забезпечення ефективної реалізації державної 

політики у сфері превентивної діяльності 
правопорушень і подальшого удосконалення заходів 
з профілактики правопорушень, спрямованих на 
усунення причин та умов вчинення протиправних 
діянь, а також налагодження дієвої співпраці 
правоохоронних органів, органів державної влади, 
місцевого самоврядування та громадських 
формувань; 

- створення належних умов для ефективної роботи 
правоохоронних органів, спрямованих на підвищення 
ефективності і збільшення показників розкриття 
злочинів і правопорушень та збільшення відсотків 
відшкодованого майна і коштів від завданої шкоди за 
кримінальними провадженнями;  

- вдосконалення на місцевому рівні механізму участі 
громадян в охороні громадського порядку відповідно 
до Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону»;  

- суттєво підвищити довіру до працівників 
правоохоронних органів і до системи 
правоохоронних органів з боку громади міста Києва. 

 



Основні завдання Програми:  
- організація інформаційно-просвітницьких заходів з 

питань правової освіти, попередження та профілактика 
правопорушень;  

- покращення матеріально-технічної забезпеченості всіх 
існуючих об’єктів правоохоронних органів;  

- розвиток та вдосконалення системи централізованого 
управління нарядами поліції «ЦУНАМІ»;  

- створення належних умов для ефективної роботи 
правоохоронних органів та громадських формувань з 
охорони громадського поряду, спрямованих на 
збільшення показників розкриття злочинів і 
запобігання правопорушенням;  

- підвищення якості керування процесами і заходами 
безпеки, які проводяться в місті, покращення 
криміногенної ситуації за рахунок високої 
оперативності реагування мобільних нарядів поліції на 
злочини і пригоди, взаємодії й поліпшення 
інформаційного забезпечення зацікавлених органів 
державної влади з використанням сучасних 
телекомунікаційних та інформаційних технологій;  

- активізація діяльності громадських формувань, за 
місцем проживання громадян, підвищення ролі з 
забезпеченні правопорядку в столиці.  

 
Для досягнення поставлених завдань розроблена 
Програма, завдання та заходи не дублюються іншими 
міськими цільовими програмами.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програмою передбачені заходи, направлені на 
профілактику та протидію злочинності в місті Києві, що 
забезпечує інтереси жінок і чоловіків, в тому числі із різних 
соціальних груп.  
Передбачається, що реалізація Програми дасть можливість:  
- скоротити кількість злочинів проти життя та здоров’я 

особи;  
- підвищити рівень розкриття тяжких та особливо 

тяжких видів злочинів;  
- забезпечити на належному рівні публічну безпеку та 

порядок;  
- підвищити ефективність та оперативність роботи 

територіальних підрозділів Національної поліції з 
реагування на заяви і повідомлення громадян про 
злочини, розшуку і затримання злочинців у 
найкоротший термін шляхом удосконалення технічних 
засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, 
створення відповідних систем накопичення та обміну 
інформацією; 

- підвищити рівень захисту мешканців столиці від 
терористичних проявів, знизити ризики терактів та 
поліпшити координацію дій у боротьбі з тероризмом;  

- покращити профілактику правопорушень в середовищі 
неповнолітніх та молоді;  

- посилити контроль за міграційними потоками та 
знищити рівень незаконної міграції, унеможливити 
торгівлю людьми;  



- обмежити незаконний обіг зброї, наркотиків та 
психотропних речовин;  

- підвищити рівень довіри населення до правоохоронних 
органів та органів державної і міської влади;  

- залучати громадян до активної участі в охороні 
громадського порядку.   

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MR182244?ed=201
8_12_18  
 
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vik
onavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna
_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/upravlinnya_z_
pitan_tsivilnogo_zakhistu/upravlinnya_z_pitan_vzayemodi_z_
pravookhoronnimi_organami/miska_tsilova_kompleksna_prog
rama_profilaktiki_ta_protidi_zlochinnosti_v_misti_kiyevi_bez
pechna_stolitsya_414954/  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

-  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


