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І. Загальні положення 

В умовах побудови правової держави проблеми захисту її громадян від 

злочинних посягань, а також протидії спробам криміналізації суспільства, 

нейтралізації негативних соціальних тенденцій набувають першочергового 

значення. У цьому контексті особливо гострими є питання профілактики 

правопорушень. 

Забезпечення ефективної реалізації державної політики щодо забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки та порядку, а також  профілактики правопорушень,  здійснюється 

шляхом розроблення  та здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих на 

усунення причин та умов вчинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень,  а  також  налагодженням  дієвої співпраці  органів 

Національної поліції та центральних і місцевих органів виконавчої влади у 

зазначеній сфері. 

Метою Програми є суттєве зниження криміногенної напруги на території 

селищної ради, здійснення скоординованих  заходів на пріоритетних напрямках 

боротьби зі злочинністю. 

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення, 

затвердження та виконання Програми профілактики правопорушень. 

Програма профілактики правопорушень на території Комсомольської 

селищної ради на 2018-2020 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до 

Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

ІІ. Цілі та основні завдання Програми 

Основне призначення Програми — забезпечення умов для зупинення 

зростання злочинності, поетапні зміни в структурі  злочинності до рівня 

мінімальної небезпеки для населення, удосконалення практичної діяльності 

місцевого самоврядування та органів поліції, організації, засобів і методів 

запобігання правопорушенням та їх розкриття. 

Основними завданнями  Програми на визначений період є: 

- якісне підвищення рівня правової культури населення в частині, що 

відноситься до сфери профілактики злочинів та охорони громадського порядку; 

- забезпечення обгрунтованого контролю над злочинністю, що 

перешкоджатиме стихійному (непередбаченому) погіршенню криміногенної 

обстановки в селищі; 

- покращення ефективності системи заходів боротьби і профілактики 

злочинності; 

- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх. 

 Досягнення цих цілей повинно бути забезпечено за допомогою вирішення 

наступних завдань: 

- довгострокове прогнозування стану злочинності та основних факторів, 

що впливають на неї, визначення системи заходів впливу в районі та окремих 

населених пунктах з використанням сучасних методів статистики, експертизи, 

аналізу, вивчення громадської думки; 



-   удосконалення системи заходів профілактичної та виховної роботи з 

різними категоріями населення, насемперед із неповнолітніми та молоддю, а 

також підобліковими особами на території сільської ради; 

- взаємодія між селищною радою та Зміївським ВП ГУНП в Харківській 

області; 

- формування системи правового виховання населення; 

- сприяння участі громадян та їх об'єднань у боротьбі зі злочинністю; 

 

 

ІІІ. Заходи Програми профілактики правопорушень на території 

Комсомольської селищної ради на 2018-2020 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Заходи щодо захисту життя, здоров’я, честі та гідності особи та   

майна від злочинних посягань, забезпечення охорони публічного  порядку 

1.1. Проаналізувати кількість та 

поширеність різних видів 

злочинів, а також причини і 

умови, які сприяють їх 

вчиненню 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП 

в  Харківській області 

 

1.2. З метою запобігання злочинним 

посяганням із застосуванням 

зброї та вибухових пристроїв 

проти особи і суспільства,  

здійснити комплекс практичних 

заходів, спрямованих на 

виявлення, вилучення з 

незаконного обігу вогнепальної 

зброї та вибухових речовин 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

1.3. Провести роботу щодо 

доведення до відома приватних 

підприємців, керівників 

підприємств, установ та 

організацій на території 

Комсомольської селищної ради, 

інформації про доцільність 

встановлення камер відео 

спостереження, кнопок 

термінового виклику поліції та 

надання співробітникам поліції 

доступу до відеоінформації. 

2018-2020 Комсомольська 

селищна   рада, 

Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

1.4 Виявляти місця незаконного 

вирощування нарковмісних 

рослин, сприяти притягненню 

до відповідальності осіб, які 

причетні до їх вирщування 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 



 

1.5 Забезпечити притягнення до 

кримінальної чи 

адміністративної 

відповідальності осіб, які 

допускають насильство в сім’ї,. 

Забезпечити взаємодію з 

сільською радою для 

одержання інформації щодо 

вчинених фактів насильства в 

сім’ї, осіб, які їх учинили, та 

осіб, які потерпіли від 

зазначених правопорушень, з 

метою проведення із 

зазначеними особами 

профілактичної роботи 

 

2018-2020 Комсомольська 

селищна   рада, 

Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

1.6 В період літнього відпочинку 

посилити патрулювання в 

місцях масового відпочинку 

громадян, з метою підвищення 

рівня безпеки. 

 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

1.7 Сприяти здійсненню освітлення  

вуличної мережі, житлових 

будинків, прибудинкової 

території, зупинок 

автотранспорту з метою 

зниження рівня вуличної 

злочинності 

 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

1.8 Провести роботу щодо 

виявлення та притягнення до 

відповідальності осіб, які 

займаються виготовленням 

самогону 

 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

1.9 Проводити робочі зустрічі з 

питань стану забезпечення 

правопорядку, обговорення 

поточних проблем щодо стану 

безпеки й правопорядку на 

території Комсомольської 

селищної   ради та обрання 

найефективніших способів їх 

вирішення.  

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області, 

Комсомольська 

селищна   рада 



2. Заходи щодо мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх та 

молодіжне середовище 

2.1. Забезпечити своєчасне 

виявлення батьків або осіб, що 

їх замінюють, які ухиляються 

від виконання передбачених 

законодавством обов’язків 

щодо створення належних умов 

для життя, навчання та 

виховання дітей, а також їх 

облік і систематичну перевірку 

виконання ними своїх 

обов’язків, надання таким 

особам необхідної допомоги, а 

також виявлення осіб, які 

негативно впливають на 

поведінку дітей, втягують їх у 

протиправну діяльність. 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області, 

Комсомольська 

селищна   рада 

2.2 Забезпечити своєчасне 

виявлення та взяття на облік 

дітей, які вчиняють 

правопорушення або стали 

жертвами злочинної діяльності 

дорослих, а також дітей із 

сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, 

організувати надання таким 

особам необхідної допомоги  

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області, 

Комсомольська 

селищна   рада 

2.3. Забезпечити проведення рейдів 

у місцях масового перебування 

дітей та підлітків, 

розважальних закладах, з 

метою раннього виявлення 

неповнолітніх, схильних до 

вчинення правопорушень та 

проведення з ними 

індивідуально-виховної роботи 

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області, 

Комсомольська 

селищна   рада 

2.4. Систематично проводити рейди 

по місцях відпочинку молоді з 

метою виявлення та 

припинення порушень правил 

торгівлі спритними напоями, 

тютюновими виробами, 

продажу зазначених виробів 

неповнолітнім.     

2018-2020 Зміївський ВП ГУНП в 

Харківській області 

 

 



ІV. Фінансове та матеріальне забезпечення Програми 
Фінансове забезпечення заходів Програми профілактики правопорушень на 

території Комсомольської селищної ради ради на 2018-2020 роки здійснюється 

за рахунок: 

-  коштів бюджету селищної ради; 

-  інших джерел фінансування. 

 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення заходів Програми по роках 

№ 

з/п 

Видатки Один. 

виміру 

2018 2019 2020 Загальні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

1.  Виділення коштів на 

проведення ремонту пункту 

дислокації дільничних 

офіцерів поліції 

Тис. 

грн 

до 

100,0 

до  

50,0 

до 

50,0 

до 200,0 

2. Придбання комп'ютерної 

техніки 

Тис. 

грн. 

до 

50,0 
до  

50,0 

до 

50,0 

до 150,0 

3. придбання відеореєстраторів 

для поліції (bodi camera) 

Тис. 

грн. 

до 

50,0 
до  

50,0 

до 

50,0 

до 150,0 

4. Придбання меблів Тис. 

грн. 

до 

30,0 

до 

 40,0 

до 

20,0 

до 90,0 

5. Виділення коштів на ремонт 

фасаду адмінбудівлі 

Зміївського ВП ГУНП в 

Харківській області 

Тис. 

грн. 
до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

 до 300,0 

  6. Виділення коштів для 

приведення до норм кімнати 

для затриманих Зміївського 

ВП 

Тис. 

грн.. 

 до 

10,0 
 до 

10,0 

 до 

10,0 

до 30,0 

РАЗОМ  коштів Тис. 

грн. 

до 

340,0 

до 

300,0 

до 

280,0 

до 920,0 

 

 

 

 

 

  Секретар Комсомольської селищної ради    Г.О.Куценко 

 


