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Питання про необхідність посилити взаємодію і комунікацію між населенням,
поліцією та місцевою владою набирає дедалі більшої актуальності. Це наштовхує на думку, що в суспільстві з’являється розуміння спільної відповідальності
за безпеку та якість життя в громадах. В Україні створено законодавче підґрунтя
для розвитку стратегії взаємодії поліції з населенням, а також участі органів місцевого самоврядування у забезпеченні та підтримці правоохоронної діяльності.
Разом з тим, з’являються дискусії про те, що являють собою «взаємодія», «партнерство», «комунікація», в яких формах вони відбуваються, які необхідно мати
інструменти, ресурси тощо. Тому перед нами стоїть важливе завдання – дати
практичний поштовх положенням, передбаченим законодавством України.
Побудова партнерства між поліцією і суспільством є складним і багатоступеневим процесом, який потрібно розглядати комплексно і глобально. За результатами досліджень думки населення, спілкування з поліцейськими на місцях та
представниками місцевої влади, можна сформулювати основні очікування кожної
зі сторін щодо налагодження взаємовідносин між ними:

Модель поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду, називають англійським терміном “Community Policing”.
Вона передбачає, що поліція цікавиться думкою громади щодо проблем безпеки та порядку і, виходячи з її потреб,
здійснює свою правоохоронну функцію. Така філософія поліцейської діяльності побудована на принципах постійної комунікації та індивідуальному підході до вирішення місцевих проблем у взаємодії з населенням та відповідними органами влади.
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Очікування з боку населення (громади):
відчуття безпеки за місцем проживання;
більша поінформованість про криміногенну ситуацію в місті, про заходи попередження
правопорушень та реагування;
можливість повідомляти про свої проблеми поліції і стати партнерами в процесі пошуку їхніх рішень;
щоб нові форми комунікації (онлайн комунікація, особисті зустрічі тощо) сприяли швидшому та ефективнішому реагуванню поліції на
звернення громадян;
щоб поліція реагувала на місцеві потреби у сфері безпеки, які мають визначати самі громади, а також дотримувалася індивідуального
підходу до вирішення місцевих проблем у взаємодії з населенням та відповідальними органами
влади;

щоб поліція мала місію та стратегію запобігання злочинності на конкретній території, де
профілактична робота стоїть на високому рівні і
рівноцінна розслідуванню вже скоєних правопорушень;
розуміння, що поліція переходить від «силової структури» до «сервісної служби», яка, зокрема, буде більше інтегрована в життя громади;
щоб місцева влада брала безпосередню
участь у забезпеченні та підтримці правоохоронної діяльності;
наявність НГО: розробка проектів, технологій для посилення правової спроможності громад;
високий рівень поінформованості населення про те, що робить поліція, яка її роль, права та обов’язки.

Очікування з боку поліції:
підвищення іміджу поліції;
збільшення кількості поліцейських, що
безпосередньо працюють із населенням;
системна та якісна професійна підготовка поліцейських із питань роботи з населенням;
люди повинні мати доступ до інформації
з питань безпеки в зручний для них спосіб;
майданчик (платформа) для розробки
ідей щодо превентивних проектів у взаємодії з
населенням (зокрема платформа, яка б заохочувала громаду працювати над спільними проектами);
фінансова підтримка для реалізації проектів щодо превенції правопорушень та інформування населення з питань безпеки;

юридична клініка, консультування мешканців про компетенції та повноваження поліції
та інших органів влади з питань безпеки (за рахунок правоосвітньої роботи з населенням зменшити навантаження на поліцію);
високий рівень довіри населення до органів правопорядку, сприйняття поліцейського як
професіонала у сфері правоохоронної діяльності
залежно від покладених на нього функцій;
розробка місцевої програми щодо попередження злочинності.

Очікування з боку місцевої влади:
майданчик для комунікації та спільного обговорення проблем безпеки – крок у напрямку підтримки з боку громади;
розробка комплексу заходів щодо попередження правопорушень,
враховуючи специфіку та криміногенну ситуацію кожного регіону;
розробка пріоритетів у сфері громадського порядку та безпеки, що
стане основою для цільових місцевих програм;
простір, який буде доступний усім соціальним групам для обговорення конкретних проблем безпеки;
залучення громади у прийняття ухвал щодо вирішення проблем на
локальному рівні;
прямий контакт із виборцем, розуміння очікувань та бачення громади щодо розвитку регіону;
необхідний центр ідей розвитку для того, щоб зробити регіон безпечним та привабливим для інвесторів.

Якщо підсумувати пропозиції усіх сторін,
то сьогодні є проблемою:
1) відсутність механізмів належної комунікації
та взаємодії між поліцією, місцевою владою та
населенням;
2) відсутність умов і місця (єдиного майданчика)
для співпраці:
- де відбуватиметься спілкування поліцейських,
представників місцевої влади з населенням (В
Україні поліцейські відділки досі мають погану
репутацію серед населення. Часто вони не викликають довіри, асоціюються лише зі зверненнями
щодо злочинів, тож люди не охоче йдуть туди,
аби співпрацювати з поліцією);

- де будуть проводитися просвітницькі заходи,
зустрічі для обговорення питань безпеки, розробок проектів попередження правопорушень
тощо;
3) нема єдиного джерела (центру) узагальненої, систематизованої, постійно оновлюваної інформації з питань безпеки: паспорту дільниць
(соціальної карти районів), інформації про криміногенну ситуацію, заходи попередження, опитування населення, рекомендацій та методичної літератури, розкладу просвітницьких заходів тощо.

ОТЖЕ
Уявіть собі простір, де всі збираються разом для
обговорення та вирішення спільного питання: “Як
ми можемо зробити наше життя безпечним”. Зокрема, розробляють проекти, проводять навчання, формують пріоритети у сфері громадського
порядку, отримують усю необхідну інформацію
щодо динаміки криміногенної ситуації свого регіону тощо. Тобто мова йде про створення єдиної
платформи взаємодії і комунікації між поліцією,
населенням та місцевою владою – ОФІСУ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ
Майбутнє вже тут, просто маємо розвивати це
на всіх рівнях (держава, регіон, місто, селище,
село). Ми можемо разом продукувати рішення,
щоб зробити наше життя безпечним!
Такі центри повинні напряму співпрацювати з
громадянами та бути більш відкритими до людей, аніж традиційні й доволі закриті поліцейські
відділки. Дуже важливо, щоб стратегія роботи
таких центрів відповідала особливостям регіону

та правоохоронним потребам місцевого населення. Мешканці змогли б отримувати безоплатну
правову допомогу, необхідну інформацію, існував би простір, де вони самі зможуть формувати
та впливати на політику безпеки свого регіону.
Для поліції такі установи є важливими, адже дозволять приймати громадян у комфортних умовах,
сприятимуть збільшенню кількості поліцейських,
що безпосередньо працюватимуть з людьми і для
людей. Водночас це буде місце проведення тренінгів для підвищення кваліфікації самих правоохоронців.
Для місцевої влади це крок у напрямку вирішення проблем комунікації з населенням, залучення
громади у процес прийняття рішень та інвестиція
у майбутнє, адже йдеться про розробку програм,
які запобігатимуть злочинам, а отже, зроблять
українські міста безпечнішими.

ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН
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У 80-х роках у місті Спокан, штат
Вашинґтон, поліцейські почали замислюватися над тим, як налагодити тіснішу співпрацю з населенням. Передусім необхідно було
створити умови для комунікації між поліцією
та місцевими жителями. У зразкових поліцейських відділках на той час були обладнані
приймальні, де жителі могли вільно викласти свої проблеми, звернутися з проханнями
або подати скарги. Втім, цього було замало:
поліцейські хотіли створити інформаційні
центри з питань безпеки міста, взаємодії та
комунікації між поліцією і населенням. Такий
собі майданчик дієвих стратегій вирішення
конкретних проблем безпеки міста на локальному рівні. Так, у 1988 році у Спокані було
відкрито «Центр превенції злочинності» (Crime
Prevention Center). Такий проект був першим у
Сполучених Штатах, але завдяки успіху пілотного варіанту установи з подібним концептом
почали створювати як у США, так і в інших
країнах.
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У Великобританії схожу нішу займають «Інформаційні пункти поліції»
(Police Information Point), а у Сінґапурі діють «Сусідські центри поліції»
(Neighbourhood Police Centre), що,
окрім інформації про безпеку в місті та
допомоги населенню, також надають
підтримку (в тому числі психологічну
та емоційну) жертвам насильства. У
центрів немає ані єдиної назви, ані
сталого переліку функцій, які вони
надають громадянам, проте всі вони
є платформами взаємодії поліції та
місцевої спільноти. Об’єднує їх також
те, що працюють вони в рамках філософії «Community policing» (діяльності
поліції, орієнтованої на громаду). Такі
центри також є в Канаді та багатьох
країнах Європи. Превентивна діяльність таких центрів поєднується
з концепцією «дружніх місць» —
міського простору, який не є ні
роботою, ні домом, а державною
інституцією, де присутня дружня
атмосфера, що заохочує до створення ініціатив розвитку міста .

СТРУКТУРА, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ОФІСУ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ
ОФІС БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ (далі – ОФІС БЕЗПЕКИ) – це місце (приміщення), де відбуватиметься взаємодія та комунікація між поліцією, місцевою владою і населенням з метою розробки та реалізації дієвих стратегій щодо вирішення конкретних проблем безпеки міста на
локальному рівні. А також відбуватиметься координаційна робота щодо збору, узагальнення, систематизації та оновлення інформації з питань безпеки, яка буде доступна кожному.
Засновниками такого Офісу можуть бути управління Національної поліції, органи місцевого
самоврядування або громадська організація.
!Такі ОФІСИ БЕЗПЕКИ можна розглядати як мережеву
структуру по всій Україні з можливістю комунікації з подібними ініціативами по всьому світу! Представники різних
громад, національностей зможуть обмінюватися ідеями,
як можна вирішити ті чи інші проблеми безпеки за місцем
проживання.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ОФІСУ
БЕЗПЕКИ
Метою створення і діяльності Офісу безпеки є підвищення безпеки в громадах шляхом розвитку діалогу між
населенням, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та експертним співтовариством із широкого спектру питань у сфері безпеки та громадського порядку за місцем проживання. Офіс безпеки є
неформальною платформою для взаємодії і комунікації, у
тому числі формування коаліцій і партнерств між НУО у вирішенні проблем безпеки, а також для розвитку механізмів
соціального партнерства в правоохоронній сфері.

Для реалізації зазначеної
мети ОФІС БЕЗПЕКИ
здійснює такі завдання:
1. Сприяє розвитку взаємодії і діалогу між поліцією, органами місцевого самоврядування і громадськістю в сфері забезпечення безпеки та порядку в громадах, участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються безпеки за місцем проживання.
2. Сприяє забезпеченню прав громадськості на своєчасне отримання достовірної і повної інформації про криміногенну ситуацію на території за місцем проживання, про заплановані та здійснювані заходи щодо попередження та реагування на правопорушення, а також забезпечує
можливість брати участь у формуванні політики безпеки свого рідного міста.
3. Сприяє участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються безпеки та
громадського порядку.
4. Сприяє розвитку освіти та виховання населення з питань правоохоронної діяльності, захисту
прав та свобод людини, а також підвищенню рівня поінформованості населення про проблеми
безпеки та заходи щодо їх вирішення.
5. Забезпечує підтримку громадських ініціатив у сфері безпеки.
6. Розвиває співробітництво громадських об’єднань з їхніми потенційними партнерами серед національних, зарубіжних і міжнародних урядових та неурядових організацій та з іншими зацікавленими партнерами.
7. Сприяє вивченню та поширенню міжнародного досвіду та розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації концепції Community policing.

ФУНКЦІЇ ОФІСУ БЕЗПЕКИ
Відповідно до покладених на Офіс безпеки
завдань, його основними функціями є:
1) співпраця з місцевими органами влади
(органами місцевого самоврядування, поліції та
ін.) щодо отримання інформації з питань безпеки (криміногенна ситуація, заходи реагування
тощо);
2) збір, накопичення, систематизація, зберігання, поширення і популяризація інформації з
питань безпеки як місцевого, так і регіонального
характеру;
3) консультування громадськості з питань
безпеки;
4) організація і проведення навчальних заходів із залученням відповідних осіб для населення
з питань безпеки;
5) надання консультативного та інформаційно-методичного сприяння участі громадськості в
процесі прийняття важливих рішень з питань безпеки за місцем проживання;

6) організація і проведення інформаційних та
освітніх заходів з широкого спектру питань безпеки, захисту прав людини;
7) сприяння в розробці та реалізації місцевих
програм безпеки, стратегій і планів дій;
8) сприяння в підготовці та проведенні громадських слухань, громадських консультацій та
громадських експертиз щодо питань безпеки;
9) забезпечення інформаційно-методичної та
правової підтримки створення та діяльності ініціативних груп щодо реалізації проектів попередження правопорушень;
10) інформаційна підтримка і просування ідеї
взаємодії та комунікації між місцевими органами
влади та населенням з питань безпеки;
11) участь у виконанні програм і проектів,
пов’язаних з реалізацією концепції Community
policing, в тому числі міжнародних.

КООРДИНАЦІЙНА РОБОТА ЩОДО ЗБОРУ,
УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ТА ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
Однією з основних функцій Офісу безпеки
буде координаційна робота щодо збору, узагальнення, систематизації та оновлення інформації з
питань безпеки. Окрім обміну інформацією під час
особистих зустрічей, діятиме онлайн платформа,
де мешканці зможуть отримати всю необхідну ін-

формацію з питань безпеки за місцем проживання, а також братимуть участь у формуванні такої
інформації.
На веб-сайті Офісу безпеки, серед іншого,
буде міститися така інформація:

1.
Про дільничного та патрульних поліцейських, відповідальних за взаємодію з
населенням, наприклад: хто
ваш дільничний інспектор
(або дільничні), його контакти, функції, графік прийому, а
також місце перебування.

ВАШ ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР

П.І.П дільничного

ПАСПОРТ ДІЛЬНИЦІ

контакти графік
прийому

ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДІЛЬНИЧНОГО

права та
обов’язки
дільничного

ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

порядок
звернення

ПЛАН РОБОТИ ТА ЗВІТУВАННЯ

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
ПОДІЛИСЬ ПРОБЛЕМОЮ
ПОЛІЦІЯ В РОЗВИТКУ

інше

2.
ВАШ ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР

Паспорт дільниці. Важливо, що
такі дані будуть загальнодоступні,
систематизовані і в онлайн-режимі, а отже, населення зможе самостійно оцінювати та контролювати
ресурси, необхідні для забезпечення порядку на відповідній
території, та порівнювати з іншими
адміністративними дільницями.
Окрім того, паспорт дільниці
повинен не тільки узагальнювати
проблеми з безпеки, але й відображати результати їх вирішення.
Це полегшило б роботу поліції при
підготовці звітів, а також дозволило б зручно стежити за динамікою виявлення та повторення
проблем.

ПАСПОРТ ДІЛЬНИЦІ
ПЛАН РОБОТИ ТА ЗВІТУВАННЯ
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДІЛЬНИЧНОГО
ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
ПОДІЛИСЬ ПРОБЛЕМОЮ
ПОЛІЦІЯ В РОЗВИТКУ

3.

карта території;
небезпечні ділянки;
інформація про лідерів місцевого осередку;
інформація про неурядові
організації та їхні проекти,
які реалізуються на території дільниці (в т.ч., у сфері
громадського порядку);
рекомендації з питань безпеки за місцем проживання;
інформація про заходи щодо
поліпшення без пекової ситуації за місцем проживання
та про те,як населення може
отримати допомогу;
інформація про скоєні та
розкриті злочини на території дільниці;
графік профілактичних занять з молоддю;
інше

Планування і звітування поліції. Про те, що проблема вирішена,
мешканці найчастіше дізнаються, коли вона усунена, наприклад,
упорядковано небезпечне місце на дільниці. Але періодично слід надавати громадськості короткий звіт про виконану роботу (можливо,
у формі відео- або фотоматеріалів). Безперечно, це зможе підвищити
репутацію і зміцнить бажання громадськості співпрацювати, оскільки
мешканці дільниці зможуть проаналізувати, що було зроблено місцевою поліцією для комфорту, громадського порядку і безпеки за їхнім
місцем проживання.

4.
Розуміння громадськістю
місцевих проблем безпеки нерідко відрізняється від офіційної
статистики поліції. Якщо поліція
бажає вирішувати проблеми, що
хвилюють місцевих жителів, вона
повинна з’ясувати їхню думку.

ВАШ ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР
ПАСПОРТ ДІЛЬНИЦІ
ПЛАН РОБОТИ ТА ЗВІТУВАННЯ
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДІЛЬНИЧНОГО
ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
ПОДІЛИСЬ ПРОБЛЕМОЮ

5.
Важливою є наявність інформаційного майданчика, де населення (відповідної дільниці) буде
поінформоване про небезпеку на
території, де проживає, ця інформація стає важливим ресурсом
для патрульної поліції, громадських формувань, які займаються
охороною громадського порядку, для ЗМІ та ін. Якщо успішно
працюватиме система обміну
інформацією, всі (поліція, населення, місцева влада, громадські
формування) будуть відчувати
рівну відповідальність за громадський порядок і безпеку свого
місця проживання!

ПОЛІЦІЯ В РОЗВИТКУ

ВАШ ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР
ПАСПОРТ ДІЛЬНИЦІ

Як можна працювати для
суспільства,не знаючи його
потреб?!
Розподіл присвячений анкетуванню та онлайн голосуванню з
питань, що стосуються діяльності
дільничного та безпеки, громадського порядку на дільниці.
(Окрім того, на онлайн голосування можуть виноситись ідеї та
пропозиції від населення щодо
покращення роботи поліції, громадського порядку, які можна
буде представити в окремому
розділі «Поліція в розвитку»
тощо. )

Голосно музика
Ями на дорозі

ПЛАН РОБОТИ ТА ЗВІТУВАННЯ

Неосвітлена вулиця
Хулігани

ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДІЛЬНИЧНОГО

Небезпечно

Небезпека пограбування

ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Розкопаний тротуар

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК

Не працює світлофор

ПОДІЛИСЬ ПРОБЛЕМОЮ
ПОЛІЦІЯ В РОЗВИТКУ

Графіті на стінах

Необладнана парковка
Продаж алкоголю
неповнолітнім

Стихійна торгівля

6.
ВАШ ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР

Зворотний зв’язок. Це дозволить збирати ідеї і пропозиції
щодо покращення роботи поліції,
місцевої влади з питань безпеки.
Такий зв’язок має бути реалізований, окрім особистих зустрічей,
за допомогою мережі Інтернет і
включати: обов’язкову публічність
усіх пропозицій, можливість голосувати (підтримувати) за пропозиції інших громадян, обов’язкову
публічну реакцію відповідальних
осіб поліції на пропозиції, які
набрали максимальну підтримку
громадян. Це передусім можливість для кожного відчути себе
частиною прогресу, позитивних
змін у посиленні громадського
порядку і безпеки.

ПАСПОРТ ДІЛЬНИЦІ
ПЛАН РОБОТИ ТА ЗВІТУВАННЯ

Розділ являє собою майданчик для збору ідей
щодо розвитку поліції, пропозицій щодо підвищення
громадської безпеки, усунення існуючих проблем
на дільниці тощо.

ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДІЛЬНИЧНОГО
ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
ПОДІЛИСЬ ПРОБЛЕМОЮ
ПОЛІЦІЯ В РОЗВИТКУ

ДОДАТКОВІ
МОЖЛИВОСТІ
ОФІСУ БЕЗПЕКИ
Синхронний чат міста – села. Ми об’єднаємо цих людей за допомогою форумів, організацій зустрічей на базі Офісу.
Зв’язок та співпраця з Центром безоплатної правової допомоги.
Зустрічі з поліцейським Омбудсманом.
Зустрічі з регіональним координатором
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини.

ОБЛАДНАННЯ
ОФІСУ БЕЗПЕКИ
Меблі (столи, стільці), інформаційні дошки тощо.
Комп’ютерна техніка.
Бібліотека, де буде зібрано необхідну
літературу та методичні матеріали, що стосуються питань безпеки та захисту прав людини.
Сучасні мультимедійні засоби, що дозволять проводити навчання у сфері безпеки
(семінари, вебінари), у тому числі в режимі
реального часу, онлайн конференції для обміну досвідом з ініціативними групами інших
міст України або зарубіжжя.

1.

2.

3.

У своїй діяльності Офіс безпеки керується
законами та іншими нормативно-правовими
актами України, положеннями, а також рішеннями органів місцевого самоврядування.
Офіс здійснює свою діяльність у взаємодії з
правоохоронними органами, місцевими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими об’єднаннями, асоціаціями тощо.

Рішення по стратегічних напрямках діяльності, а також контроль над виконанням вимог
внутрішніх нормативних документів і затверджених планів та програм здійснюються
Консультативною радою Офісу безпеки (далі
– Рада), що обирається шляхом голосування
терміном на один рік.
Персональний склад Ради в кількості 9
осіб (або більше) формується і затверджується з числа:

представників поліції (служба дільничних інспекторів, патрульна поліція);
місцевих органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
представників громадських об’єднань,
які здійснюють діяльність у галузі охорони громадського порядку;
експертів і фахівців з питань громадської безпеки;
координатора Офісу безпеки.

Пропозиції щодо моделі
діяльності та управління
офісом безпеки
6.

Роботою Ради керує її Голова, який обирається зі складу членів Ради відкритим
голосуванням терміном на три роки.

7.

Голова Ради головує на засіданнях і
організовує необхідну підготовчу роботу
в період між засіданнями.

8.

9.

У разі вибуття одного з членів Ради його місце займає новий член, який представляє ту
саму групу , що і член Ради, який вибув.

4.

5.

Положення про Офіс безпеки приймається на
організаційному заході і засвідчується всіма
членами Ради.

Рада затверджує внутрішні нормативні документи, щорічний план і звіт про діяльність
Офісу безпеки.

10.

Функції Відповідального секретаря Ради
виконує один з членів Ради, який обирається відкритим голосуванням терміном
на три роки. Відповідальний секретар
Ради веде протокол засідання Ради і
відповідає за виконання організаційної
роботи Ради.
Керівництво поточною діяльністю з
реалізації цілей і завдань Офісу безпеки
здійснює Координатор Офісу безпеки.
Координатор Офісу безпеки діє без
довіреності від імені Офісу, представляє
його інтереси у відносинах із державними органами, іншими організаціями та
фізичними особами, а також з органами
й організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями, здійснює інші
повноваження, пов’язані з безпосереднім
керівництвом Офісу безпеки.
Поточна робота щодо збору, узагальнення, систематизації та оновлення інформації з питань безпеки буде здійснюватися асистентом Офісу безпеки на постійній
основі.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ
1. Робота Ради може проходити у формі відкритих засідань і/або обговорень окремих питань
по електронній пошті, які організовує Голова
Ради.
2. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше чотирьох разів протягом календарного року. Позачергові засідання можуть
проводитися за ініціативою Голови Ради або Координатора Офісу безпеки, за погодженням з іншими членами Ради.
3. Засідання Ради вважається правоможним,
якщо в його роботі взяло участь не менше половини від загальної кількості його членів. Членами, що брали участь у засіданні, вважаються
члени Ради, які були присутні протягом всього
засідання і які брали участь у голосуванні.
4. Порядок денний та проекти рішень чергового засідання Ради готуються Відповідальним
секретарем за погодженням з Головою Ради.
5. Членів Ради інформують про термін, місце
проведення та порядок денний чергового засідання Ради не пізніше, ніж за 10 днів до його

проведення. У разі проведення позачергового
засідання членів Ради інформують не пізніше, ніж
за 3 дні до його проведення.
6. Не пізніше, ніж за 5 днів до чергового і за
2 дні до позачергового засідання Ради, Відповідальний секретар надсилає всім членам Ради робочі матеріали з питань порядку денного і проект
рішень.
7. Члени Ради мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного і за проектом рішення чергового засідання як заздалегідь, так і
в день проведення засідання.
8. Питання, додатково внесені членами Ради,
включаються (або не включаються) до порядку
денного поточного або наступного засідання за
рішенням Ради.
9. З розглянутих питань Рада приймає рішення, які відображаються в протоколах засідань
Ради і резолюціях.
10. Протокол і рішення Ради розсилаються
членам Ради протягом одного тижня після проведення його засідання.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ
1. Рішення приймається відкритим голосуванням
і вважається прийнятим, якщо за наявності кворуму
(більше половини спискового складу Ради) за нього
проголосувала більшість членів Ради. Кожен член Ради
має право одного голосу.
2. Члени Ради, які з поважних причин не можуть
бути присутніми на засіданні, мають право викласти
свою думку письмово з повідомленням про таке рішення Голови Ради. Думки, викладені шляхом письмового
повідомлення, враховуються нарівні з голосами, поданими присутніми членами Ради на її засіданні.
3. Особлива думка членів Ради додається до протоколу як додаток.
4. Прийняті рішення оформлюються протоколом,
який підписує Голова та Відповідальний секретар Ради.
5. Інформація про роботу Ради, прийняті нею рішення і документи розміщується на веб-сайті Офісу
безпеки.

ФІНАНСУВАННЯ
Створення та діяльність Офісу безпеки здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок
грантів та інших залучених коштів.

