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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Програму профілактики злочинності на території Миколаївської сільської ради
Сумського  району  Сумської  області  "Правопорядок"  на  2020-  2022  роки  (далі  -
Програма)  розроблено  відповідно  до  Законів  України  "Про  участь  громадян  в
охороні громадського порядку і державного кордону", "Про запобігання корупції",
"Про боротьбу з тероризмом", Указів Президента України від 06.02.03 № 84/2003
"Про  невідкладні  додаткові  заходи  щодо  посилення  боротьби  з  організованою
злочинністю і корупцією", від 19.07.05 № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення
особистої безпеки громадян та протидії злочинності", від 27.10.09 № 870/2009 "Про
рішення  Ради  національної  безпеки  і  оборони  України  від  11.09.09  "Про  стан
злочинності  у  державі  та  координацію  діяльності  органів  державної  влади  у
протидії злочинним проявам та корупції", від 12.01.04 № 27/2004 "Про заходи щодо
подальшого  зміцнення  правопорядку,  охорони  прав  і  свобод  громадян",
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21.07.10 № 1478 "Про затвердження
плану  заходів  щодо  активізації  участі  громадських  формувань  з  охорони
громадського порядку і  державного кордону, громадських помічників  дільничних
інспекторів поліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку.

1.2. Україна  прямує  шляхом  демократизації  та  зміцнення  конституційних  засад,
органи  внутрішніх  справ  повинні  виступати  гарантом  соціального  комфорту
громадян  через  забезпечення їхньої  безпеки -  як  власної,  так  і  безпеки законної
ділової  активності.  Стан  правопорядку  в  Україні  впливає  на  її  соціально-
економічний розвиток.

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Метою даної Програми є:
- забезпечення  ефективної  реалізації  державної  політики  у  сфері  профілактики
правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів,
спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території
ОТГ;
- налагодження і підтримання дієвої співпраці правоохоронних органів, підрозділів
внутрішніх військ, прикордоників, виконавчих органів Миколаївської сільської ради
та  громадських  формувань  з  охорони  громадського  порядку, поєднання  їх  сил  і
можливостей  для  забезпечення  надійного  контролю  за  станом  законності  і
правопорядку в селах, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня
їх  розкриття,  вжиття  інших  спільних  заходів  профілактичного  впливу  на
криміногенну  ситуацію  у  селах  із  залученням  громадськості,  засобів  масової
інформації,  підприємств,  установ  і  організацій,  інших  зацікавлених  фізичних  та
юридичних осіб.

2.2. Шляхи і способи розв'язання проблем.

2.2.1.  Програма  є  складовою  частиною  комплексного  вирішення  проблем,  що



виникають  у  правоохоронній  сфері,  і  передбачає  впровадження  наступних  дій  і
заходів:
- координацію  зусиль  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних, контролюючих та інших установ з профілактики правопорушень,
забезпечення  активної  наступальної  протидії  злочинності  та  проявам  корупції  із
залученням до цього процесу широкого кола громадських об'єднань і організацій,
громадськості та засобів масової інформації;
- комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією злочинним
проявам  проти  особи,  у  першу  чергу  насильницького  характеру,  забезпечення
належного стану правового та соціального захисту громадян;
- запровадження сучасних форм і  методів профілактики правопорушень з  метою
усунення  причин  та  запобігання  виникненню  умов,  що  сприяють  їх  вчиненню,
підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;
- обмеження  незаконного  обігу  зброї,  наркотичних  засобів,  проявів  пияцтва,
алкоголізму та дії інших суспільно небезпечних факторів, зокрема у молодіжному
середовищі,  вжиття  профілактичних  заходів  щодо  зниження  рівня  рецидивної
злочинності;
- робота щодо усунення, місць несанкціонованої (стихійної) торгівлі,  запобігання
розкраданню  комунального  майна,  сприяння  наведенню  належного  порядку  на
транспорті;
- організаційне  і  матеріальне  забезпечення  громадських  пунктів  охорони
правопорядку, здійснення контролю та визначення ефективності роботи начальників
пунктів з населенням;
- забезпечення своєчасного,  чіткого реагування на  повідомлення про злочини та
події, надання реальної правової допомоги населенню;
- робота  щодо  розвитку  єдиної  системи  відеоспостереження  за  ситуацією  у
найбільш багатолюдних місцях та на вулицях сіл;
- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі;
- сприяння  органам  внутрішніх  справ,  підрозділам  внутрішніх  військ,
прикордонного  загону  у  вирішенні  проблем матеріально-технічного забезпечення
правоохоронної  діяльності,  зокрема  службі  дільничних  інспекторів  поліції,
підвищення авторитету поліції та зміцнення її кадрового потенціалу;
- виявлення  та  усунення  причин  і  умов,  які  породжують  тероризм,  визначення
правових та організаційних основ боротьби із цим небезпечним явищем;
- забезпечення  захисту  законних  інтересів  неповнолітніх,  зокрема  захисту  від
жорстокого поводження, втягнення в злочинну діяльність;
- проведення  інформаційно-пропагандистських  та  культурно-виховних  програм
профілактики правопорушень;

- активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечення 
їх широкого залучення до відвідування позашкільних занять;

- профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів,
вчинених дітьми.



Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів
місцевого  бюджету  в  межах  можливостей  його  дохідної  частини,  виходячи  з
конкретних  завдань,  а  також за  рахунок  інших  джерел,  не  заборонених  чинним
законодавством.

3.2. Обсяги  фінансування  можуть  бути  змінені  в  установленому  чинним
законодавством порядку. Сільська рада з метою належного фінансування майбутньої
поліцейської  станції  може  залучати  кошти  суміжних  органів  місцевого
самоврядування  шляхом  співфінансування  на  підставі  укладених  договорів  про
співробітництво.

3.3. Виконавчі  органи місцевого самоврядування у межах чинного законодавства
України сприяють органам внутрішніх справ,  прикордонному загону, військовому
комісаріату у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності.

3.4. Для  забезпечення  службової  діяльності  органів  внутрішніх  справ,  зокрема
щодо  ефективної  роботи  поліцейської  станції,  для  виконання  своїх  посадових
обов’язків працівниками органів внутрішніх справ, орган місцевого самоврядування
може надавати в користування автомобіль (за наявності).

Розділ 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СТАНЦІЇ
У МЕЖАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Поліцейська станція організовується на території Миколаївської сільської ради.
При  розгляді  питання  про  виділення  службового  приміщення  під  поліцейську
станцію  враховується  можливість  розміщення  в  ньому  для  спільної  роботи
дільничного  офіцера  поліції,  його  помічника,  працівників  групи  реагування
патрульної поліції та представників громадськості.

4.2. Вимоги до приміщення поліцейської станції:
бути  ізольованим  від  житлових  приміщень,
мати двері з надійними замками,

. .

на віконних прорізах мати металеві грати,
мати  охорону  сигналізацію,  з  виводом  на  пульт  центральної  охорони,

відповідати вимогам пожежної безпеки і санітарно - гігієнічним нормам.

4.3. Поліцейська станція на видному для населення місці повинен мати світлове
табло з написом «ПОЛІЦЕЙСЬКА СТАНЦІЯ», а також вивіску про режим роботи з
телефонами  дільничних  офіцерів  поліції  та  чергової  частини  відділу, відділення
територіального органу Національної поліції.

4.4. У  коридорі  (холі)  приміщення  поліцейської  станції  розташовуються  стенди
наочної  агітації,  на  яких  розміщується:  Конституція  України,  закони,  укази  і



розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України,  інші  нормативно  -  правові  акти,  у  тому  числі  органів  місцевого
самоврядування,  прийняті  з  питань  забезпечення  правопорядку,  витяг  із  Закону
України  «Про  звернення  громадян»,  буклети  -  пам’ятки  населенню  з  правової
тематики, інша необхідна інформація.

4.5. Приміщення  поліцейської  станції  оснащується  меблями,  інвентарем,
персональним  комп’ютером  з  під’єднанням  до  інформаційної  підсистеми
Інформаційного порталу Національної поліції всесвітньої мережі Інтернет, іншою
оргтехнікою, засобами зв’язку та спеціальними засобами індивідуального захисту,
спеціальною літературою з розрахунку на одного дільничного офіцера відповідно до
рекомендацій Національної поліції.

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

5.1. Виконання Програми дасть змогу:
-  активізувати  діяльність  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних,  контролюючих  та  інших  установ,  пов’язану  з  профілактикою

правопорушень;
- підвищити  координацію  спільних  зусиль  з  профілактики  правопорушень,
забезпечити  активну  наступальну  протидію  злочинності  та  проявам  корупції  із
залученням до цього процесу широкого кола громадськості;
- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення
шляхом  удосконалення  технічних  засобів  контролю  за  ситуацією  у  громадських
місцях;
- підвищити  рівень  правової  освіти  населення  та  правового  виховання  молоді
шляхом  запровадження  сучасних  форм  і  методів  профілактики,  розроблення
інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;
- створити  систему  профілактики  правопорушень,  спрямовану  на  соціальну
адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
- удосконалити  роботу  з  виявлення  порушень,  пов’язаних  з  розкраданням
комунального  майна,  розкраданням  або  нецільовим  використанням  коштів
місцевого бюджету, корупцією серед посадових осіб місцевого самоврядування;
- посилити  захист  життя  і  прав  осіб,  які  наражаються  на  небезпеку  внаслідок
терористичної діяльності.
- забезпечити  захист  законних  інтересів  неповнолітніх,  зокрема  захисту  від
жорстокого поводження, втягнення в злочинну діяльність;

виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм 
профілактики правопорушень;

удосконалити інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
профілактичної діяльності;
-  активізувати  процес  формування  у  дітей  здорового  способу  життя,
забезпечити їх широке залучення до відвідування позашкільних занять;
- активізувати  профілактику  правопорушень  з  боку  дітей,  значно  зменшити



кількість злочинів, вчинених дітьми,

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
ПРОГРАМИ

6.1. Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює сільський
голова Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

6.2.  Виконавчі органи, інші виконавці забезпечують виконання заходів Програми
та щороку, до 5 січня та до 5 липня, інформують сільського голову про їх виконання.

                                                 

Секретар сільської ради В.НЕПИЙВОДА

Додаток до Програми

Заходи до програми

№

з\п
Надання субвенції з місцевого

бюджету державному бюджету

для забезпечення діяльності:

Прогнози обсягів  фінансування  з  місцевого  бюджету тис.  грн,

термін виконання по роках.

2020 2021 2022

1 Сумський  прикордонний
загін  (військова  частина
9953)

3 000 3 000 3 000

2 Головне  управління
Національної  поліції  у
Сумській області

15 15 15

3 Сумській  обласний
військовий комісаріат

10 10 10

4 Державна  установа
«Центр  пробації»  в
Сумській області

3 3 3

всього 3 028 3 028 3 028
Всього по Праграмі 9 084


