
ПРОЕКТ 

 

МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю 

між Дніпровським управлінням поліції ГУ НП у місті Києві та Громадською радою 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

м. Київ, 21 лютого 2017 року 

 

Дніпровське управління поліції ГУ НП у місті Києві, в особі начальника 

Деркача Олександра Миколайовича (далі - Поліція) з одного боку та  Громадська рада 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в особі Голови 

Павленка Анатолія Микитовича (далі – Громадська рада) з іншого боку, надалі разом 

за текстом - сторони, 

 

уклали даний Меморандум про співпрацю, висловлюючи об'єднання зусиль 

щодо зміцнення громадської безпеки і порядку в Дніпровському районі міста Києва, 

підвищення ефективності протидії злочинності, захисту прав і свобод людини, ужиття 

заходів з благоустрою, створення умов, сприятливих для життєдіяльності мешканців 

Дніпровського району міста Києва. 

 

Предмет регулювання Меморандуму 

 

Оперативна взаємодія між Поліцією та Громадською радою для забезпечення 

реалізації спільного плану дій з виконання міської цільової комплексної програми 

профілактики протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 

роки» (далі-Програма). Досягнення належного рівня громадської безпеки в 

Дніпровському районі м. Києва. 

 

Метою Меморандуму є: 

 

- забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення 

причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 

Поліції та Громадської ради; 

- створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери 

суспільної нетерпимості до злочинів; 

- створення належних умов для ефективної роботи Поліції, спрямованих на 

підвищення ефективності і збільшення показників розкриття злочинів і 

правопорушень; 

- підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, зменшення кількості 

правопорушень, смертності і травматизму, забезпечення безпеки населення 

Дніпровського району міста Києва, гостей столиці, туристів, вдосконалення діяльності 

Поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення, сприяння в 

впровадженні новітніх систем і методів роботи. 

 

 



Механізми реалізації Меморандуму: 

 

1. З метою удосконалення механізму взаємодії та оперативного прийняття 

управлінських рішень розглядати на координаційних нарадах, круглих столах питання 

про стан профілактики та протидії злочинності, захисту прав та свобод громадян та 

хід виконання Програми і її цільових показників у Дніпровському районі міста Києва. 

 

2. Для підвищення рівня інформування населення про заходи, що вживаються 

щодо забезпечення правопорядку та безпеки розміщувати щоквартально на веб-сайтах 

сторін інформацію про хід виконання Програми і динаміку цільових показників. 

 

3. Для забезпечення зростання рівня правової культури, формування 

негативного ставлення до правопорушень та злочинів збільшити обсяги соціальної 

реклами, телепередач, спрямованих на формування правосвідомості громадян, 

пропаганду здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації, жорстокості серед молоді та дітей, правові основи запобігання 

та протидії насильству в сім'ї і види допомоги особам, які від нього потерпають. 

 

4. З метою недопущення порушення прав і свобод, тортур і катувань проводити 

детальний аналіз стану та термінів розгляду звернень громадян щодо порушення їх 

прав і свобод та законності вирішення питань, що порушені у зверненнях, інформації, 

яка надходить до Поліції та Громадської ради. Постійне виокремлення найбільш 

значущих проблем і аналіз динаміки їх зміни 

 

5. Для зменшення та запобігання злочинним проявам, захисту громадян 

проводити роботу з керівництвом комунальних підприємств, організацій з утримання 

житла, органами самоорганізації населення щодо можливості встановлення систем 

тривожного сповіщення на постах консьєржів та систем відеонагляду житлових 

будинків міста з метою протидії пограбуванням та крадіжкам з житлових будинків та 

поблизу них, у тому числі з автомобілів. 

 

6. Для Підвищення іміджу підрозділів Національної поліції, налагодження 

партнерських відносин поліції з населенням, вирішення проблемних питань щодо 

забезпечення правопорядку регулярно висвітлювати у ЗМІ та інтернетресурсах сторін 

хід проведення загальноміської профілактичної операції "Візит", з обходом 

максимальної кількості помешкань громадян та врученням візитних карток 

дільничних офіцерів поліції, пам'яток-порад щодо запобігання злочинам. 

Організовувати, супроводжувати інформаційно-профілактичні бесіди з мешканцями 

щодо попередження квартирних крадіжок та інших злочинів. Розміщення інформації 

про контактні телефони дільничних офіцерів у кожному під'їзді житлових будинків 

Дніпровського району міста Києва. 

 

7. Вжити організаційні, кадрові, матеріально-технічні заходи задля створення 

належних умов для виконання службових обов’язків дільничними офіцерами поліції. 

Забезпечити дільничних офіцерів поліції відповідними службовими приміщеннями 

для прийому громадян, доступом до системи АІС АРМОР, а також спростити 

процедуру отримання даних з адресного бюро. 



 

Конфіденційність 

 

Сторони в передбаченому чинним законодавством України порядку 

забезпечують належний захист персональних даних та інформації, які будуть отримані 

в межах співробітництва, а також відомостей, які стали їм відомі у ході такої 

співпраці. 

Кожна з Сторін зобов'язується використовувати інформацію, отриману від іншої 

Сторони, виключно для цілей реалізації положень цього Меморандуму без її передачі 

третім особам. 

 

Прикінцеві положення 

 

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не 

призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з 

них.  

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких 

питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень 

цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з 

іншими особами. 

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом консультацій між Сторонами.  

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного 

Меморандуму через уповноважених представників, делегованих Сторонами для 

розгляду поточних питань та проведення спільних заходів. 

Усі зміни і доповнення до цього Меморандуму оформляються письмово і за 

згодою сторін. 

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін і діє до того часу, поки жодна зі Сторін не висловить 

ініціативи припинити його дію. 

Підписаний 21 лютого 2017 року у двох однакових примірниках, що мають 

однакову юридичну силу. 

 

 

Начальник Дніпровського 

управління поліції  

ГУ НП у місті Києві 

 

______________ О.М. Деркач  

 

Голова Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

________________ А.М.Павленко  

 


