
                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення  
                                                                                                                                                                          Софіївської селищної ради 

                                                                                                                                                                                                                    від 28.08.19р.   № 2641-49/VII 
 

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Софіївської селищної ради на період до 2020 року 

 

Пріоритетні завдання Програми  Відповідальні за виконання Строк 
виконання Бюджет 

Орієнтовні обсяги фінансування за 
роками виконання, (тис. грн.) 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
завдання усього 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Удосконалення системи 
оперативного реагування на заяви та 
повідомлення про скоєнні 
правопорушення 

Софіївський відділ Жовтоводської 
місцевої прокуратури 
Дніпропетровської області (за 
згодою), Софіївське відділення 
поліції Жовтоводського відділу 
поліції Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області (за 
згодою), виконавчий  комітет 
Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Запобігання 
порушенням 
громадського 
порядку й 
ослаблення дії 
криміногенних 
факторів 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 

2. Запровадження сучасних технічних 
засобів, що сприятимуть профілактиці 
правопорушень та протидії 
злочинності (засобів 
відеоспостереження, систем швидкого 
реагування, засобів (кнопок) 
екстреного виклику поліції тощо) у 
місцях масового перебування 
громадян, на автошляхах та у місцях 
концентрації ДТП 

 Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), виконавчий  комітет 
Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Підвищення 
рівня проінфор- 
мованості 
населення, 
оздоровлення 
соціально-
економічної та 
морально-
психологічної 
ситуації у 
громаді 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний  
бюджет 

- - -  

Інші джерела - - - 
3. Залучення громадськості до 
проведення заходів щодо 
забезпечення громадського порядку 

Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського Обласний - - - 



Пріоритетні завдання Програми  Відповідальні за виконання Строк 
виконання Бюджет 

Орієнтовні обсяги фінансування за 
роками виконання, (тис. грн.) 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
завдання усього 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 
та громадської безпеки поліції в Дніпропетровській області 

(за згодою), виконавчий  комітет 
Софіївської селищної ради 

бюджет порядку 

Селищний 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 

4. Організація забезпечення 
профілактики правопорушень 

Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради, 
Відділ освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 

5.Запобігання порушенням 
громадського порядку й ослаблення 
дії криміногенних факторів 

 Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 
6.Удосконалення форм і методів 
профілактики правопорушень у місцях 
масового перебування громадян, на 
автошляхах та у місцях концентрації 
ДТП; 

 Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
криміногенної 
ситуації в 
громаді 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний 
бюджет  

- - - 

Інші джерела - - - 
7. Підвищення рівня дорожньої 
дисципліни 

 Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 



Пріоритетні завдання Програми  Відповідальні за виконання Строк 
виконання Бюджет 

Орієнтовні обсяги фінансування за 
роками виконання, (тис. грн.) 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
завдання усього 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Провадження просвітницької 
діяльності, спрямованої на 
виховання негативного ставлення до 
протиправних діянь 

Софіївський відділ Жовтоводської 
місцевої прокуратури 
Дніпропетровської області (за 
згодою), Софіївське відділення 
поліції Жовтоводського відділу 
поліції Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області (за 
згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради, 
Відділ освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Селищний 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 

9. Проведення профілактичної роботи з 
неблагополучними сім'ями, а також 
розроблення механізму екстреного 
реагування на факти бездоглядності 
дітей з метою недопущення їх 
втягнення у злочинну діяльність 

Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), виконавчий  комітет 
Софіївської селищної ради, Відділ 
освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 

Обласний 
бюджет 

- - -  

Селищний 
бюджет 

- - -  

   Інші джерела - - -  
10. Інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
профілактичної діяльності, форм і 
методів профілактики правопорушень, 
підвищення ефективності 
різнопланових заходів у сфері протидії 
злочинності та правопорушень 

Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

   Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 

Обласний 
бюджет 

  - Поліпшення 
стану безпеки 
дорожнього 
руху 

Селищний 
бюджет 

   

Інші джерела - - - 

11. Участь поліцейського офіцера 
громади у проекті «Поліцейський 

 Софіївське відділення поліції 
Жовтоводського відділу поліції 
Головного управління Національної 

2019 -2020 
роки 

Загальний 
обсяг,у т.ч. 

- - - Поліпшення 
стану 
громадського 



Пріоритетні завдання Програми  Відповідальні за виконання Строк 
виконання Бюджет 

Орієнтовні обсяги фінансування за 
роками виконання, (тис. грн.) 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
завдання усього 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 
офіцер громади». 

 

поліції в Дніпропетровській області 
(за згодою), редакція газети «Вісті 
Софіївщини» (за згодою), виконавчий  
комітет Софіївської селищної ради 

Обласний 
бюджет 

- - - порядку на 
території 
громади. 
Профілактика, 
попередження, 
запобігання 
правопорушень 
Підвищення 
рівня довіри до 
органів 
правопорядку 

Місцевий 
бюджет 

- - - 

Інші джерела - - - 

Усього за програмою, у тому числі Загальний 
обсяг,у т.ч. 

    

Обласний 
бюджет 

  -  

Місцевий 
бюджет 

    

Інші джерела     
 
 

Секретар селищної ради                           Л.І. НАЗАРЕНКО   
 


