ГО «СОЮЗ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ БЕЗПЕКИ»
вул. Плеханівська, 25, м. Харків, 61001
Св.А01 №422221 от 29.09.09 р., код ЄДРПОУ 36625869
тел. (057) 752-17-55, Е-mail: contact@allsecurity.kh.ua
www. allsecurity.kh.ua

Вих. № 385/21 від 27.04.2021 року

Голові Харківської обласної
державної адміністрації
Тимчук А.Л.
Начальнику Головного управління
Національної поліції в Харківській
області
Рубель А. М.

Шановні Айна Леонідівна та Андрій Миколайович!
На сьогодні ми, як динамічне суспільство, маємо можливість використовувати
велику кількість каналів для спілкування, отримання та передачі інформації. Часто
відповідні канали допомагають нам швидко дізнаватися оперативну інформацію,
реагувати та вживати необхідних заходів.
Як громадська організація, для якої безпека є пріоритетним напрямком роботи,
вважаємо за необхідне використовувати такі канали для забезпечення максимальної
безпеки та комфорту життя мешканців м. Харкова.
На даний час Національна поліція України надала можливість громадянам
викликати патрульну поліцію за допомогою телефонного дзвінка і додатка My Pol
(https://appmypolice.com/?fbclid=IwAR1QFcHW_EIRLJGByOWXWHlRTPRUGyiaWpRUdc
yVbiA_wmvpVILkwmHaK2Y). В деяких населених пунктах громада та патрульна поліція
використовують платформу Telegram як додатковий канал передачі інформації у зв’язку з
простотою реєстрації та зручністю використання, швидкою та оперативною комунікацією,
а також багатьма іншими функціями, що надають інструменти супергрупи Telegram. Для
організації функціонування такої супергрупи в Telegram, визначають декількох
адміністраторів та дають необхідний доступ, наприклад, черговому національної поліції в
населеному пунктів, оперативним службам, місцевим активістам тощо. Сама супергрупа
має просту та зрозумілу назву – «Безпечне місто … ».
Громадська організація «Союз працівників сфери безпеки» (http://allsecurity.kh.ua/)
спільно з адміністраторами цих супергруп та іншими громадськими організаціями провели
аналіз, який показав, що впроваджена ініціатива – дієвий робочий механізм, який
допомагає знижувати кількість правопорушень, швидко реагувати на ситуацію і, як

наслідок, підвищувати якість роботи патрульної поліції та інших служб, а також включати
принципи партисипативності взаємодії мешканців громади з правоохоронними органами
та іншими службами. Як приклад, можна привести подібні супергрупи: м. Кропивницький
(11987 учасників), м. Ужгород ( 10700 учасників https://t.me/bezpechnemistouzh), м.
Маріуполь (20000 учасників https://t.me/Bezpechnuy_Mariupol) м. Вінниця (3739 учасників
https://t.me/bezpechnemistovinnitsya), та інші. Кількість користувачів швидко збільшується.
Для забезпечення та функціонування аналогічної супергрупи в Харківському
регіоні пропонуємо:
1. Прийняти рішення щодо розвитку та впровадження вищеперерахованих засобів
комунікації в районах міста Харкова;
2. Провести консультації з учасниками процесу, визначитися з форматом,
визначити

час

презентації

«Безпечне

місто

Харків»

(супергрупа

організована

https://t.me/bezpechnemistoKharkiv);
3. Прийняти рішення про адміністрування супергрупи;
4. Розробити механізм взаємодії усіх учасників по кожному району міста Харкова;
5. Розробити правила використання;
6. Зусиллями публічної влади, громадськості та бізнесу проводити рекламні,
просвітницькі та промоушн заходи з метою розвитку цієї супергрупи та залучення більшої
кількості людей до її використання;
7. Розглянути можливість впровадити аналогічні заходи в районах Харківської
області.
З повагою,
голова правління ГО
«Союз працівників сфери
безпеки»

Вик. Мирошниченко Альона,
т. +380990221151

В.А. Косенко

