ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Софіївської
селищної ради зі змінами
від р. №
/VII
Програма
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території
Софіївської селищної ради на період 2019 - 2020 роки
(нова редакція)
І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом
розроблення і виконання Програми
На сучасному етапі процес державотворення в Україні здійснюється на
засадах побудови правового, суверенного, демократичного суспільства, в якому
домінують загальнолюдські цінності. Конституцією України визначено
людину, її життя й здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку
найвищою соціальною цінністю.
Побудова демократичної держави передбачає пріоритетне забезпечення
законних прав, обов'язків та свобод особистості, охорону її честі і гідності,
відчуття реального поліпшення громадської безпеки. Ефективно це завдання
може бути виконано лише за умов тісної взаємодії органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості.
Сучасний стан охорони громадського порядку та громадської безпеки не є
досконалим і потребує обґрунтованого оновлення.
Події останніх років, що розгортаються на теренах нашої держави,
пов'язані із суттєвим збільшенням криміногенних загроз громадській безпеці та
громадському порядку і зумовлюють необхідність формування принципово нових
підходів до розв'язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових
профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин
вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.
Рівень забезпечення безпеки жителів громади від різного виду загроз
життю, здоров'ю та майну потребує приведення до загальновизнаних
стандартів безпеки, притаманних, зокрема, європейським країнам.
Замовником Програми є виконавчий комітет Софіївської селищної ради
Софіївського району Дніпропетровської області.

II. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи
правоохоронних органів, відповідність Стратегії сталого розвитку Софіївської
селищної ОТГ на 2018-2028 роки, участь поліцейського офіцера громади у
проекті «Поліцейський офіцер громади», забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки на території Софіївської селищної ради шляхом здійснення
узгоджених заходів з профілактики правопорушень, протидії злочинності,
усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення
стану криміногенної ситуації в громаді.
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Основними шляхами та засобами реалізації Програми в громаді є:
забезпечення ефективної реалізації державної політики на пріоритетному
напрямі розвитку держави, а саме: у сфері профілактики правопорушень,
шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та
умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої взаємодії
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
органів та громадськості;
сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів
щодо захисту прав і свобод людини, стабільному соціально-економічному
розвитку громади, покращенню інвестиційного клімату;
створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери
суспільної нетерпимості до скоєння злочинів, здійснення профілактичної
роботи з неблагополучними сім'ями для недопущення втягнення дітей у
протиправну діяльність;
підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, забезпечення
безпеки населення громади,
оперативного
реагування
на
вчинені
правопорушення;
запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії
криміногенних факторів;
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях
масового перебування громадян на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення заходів з профілактики
правопорушень, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на
території Софіївської селищної ради;
відповідність Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 20182028 роки;
участь поліцейського офіцера громади у проекті «Поліцейський офіцер
громади».

IV. Строки виконання Програми
Програма реалізується в один етап.
року.

Початок дії Програми – вересень 2019 року, закінчення – 31.12.2020
V. Перелік завдань і заходів Програми

Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних,
правових, організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та
культурно-виховних заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань з
профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки на території громади (додаток 1).
Основними завданнями Програми є:
запобігання та протидія адміністративним правопорушенням шляхом
складання протоколів про адміністративне правопорушення та розгляд
цього питання у всіх інстанціях згідно чинного законодавства , у тому числі
на засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Софіївської
селищної ради;
удосконалення системи оперативного
повідомлення про скоєні правопорушення;

реагування

на

заяви

та

упровадження 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;
залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки;
організація забезпечення профілактики правопорушень;
запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії
криміногенних факторів;
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях
масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації
ДТП;
підвищення рівня дорожньої дисципліни;

провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання
негативного ставлення до протиправних діянь;
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;
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне
забезпечення
профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень,
підвищення ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та
правопорушень;
участь поліцейського офіцера громади у проекті «Поліцейський офіцер
громади».
VІ. Ресурсне забезпечення Програми
Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів
селищного бюджету в межах бюджетних призначень, обласного бюджету та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Софіївської
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області .
Виконавчий комітет станом на грудень 2019 р.
поліцейського офіцера громади наступними ресурсами, а саме:

забезпечить

- облаштування поліцейської станції – кошти селищного бюджету;
- забезпечення
службового
автомобіля
паливно-мастильними
матеріалами -кошти селищного бюджету;
- забезпечення технічного обслуговування службового автомобіля;
- забезпечення планшетом (логістичний пристрій)-кошти селищного
бюджету);
- доступом до мережі Інтернет - кошти селищного бюджету;
- забезпечення телефонним зв’язком (апарат та проведення) - кошти
селищного бюджету;
- забезпечення інвентарем (інформаційний стенд і табличка
«Поліцейська станція» з підсвічуванням, вогнегасник, аптечка) кошти селищного бюджету;
- забезпечення холодильником- кошти селищного бюджету;
- забезпечення мікрохвильовою піччю- кошти селищного бюджету;
- забезпечення офісними меблями- кошти селищного бюджету;
- забезпечення комп’ютерною технікою- кошти селищного бюджету;
- забезпечення канцелярським приладдям- кошти селищного бюджету;
- придбання та ремонт службового житла для поліцейського громади за
рахунок селищного бюджету.

VІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання
Програми
Організація та контроль виконання Програми покладається на
виконавчий комітет Софіївської селищної ради Софіївського району
Дніпропетровської області.
VІІІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню:
рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів;
ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і
свобод людини;
оперативному реагуванню
правопорушення;

на

заяви

та

повідомлення

про

скоєні

упровадженню сучасних технічних засобів (відеоспостереження, систем
швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції тощо) у
місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації
ДТП;
залученню громадськості до проведення заходів щодо забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки, створення громадських
формувань по охороні громадського порядку;
здійсненню роз'яснювальної роботи щодо неприйняття у суспільстві
протиправних діянь як явища;
забезпеченню екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у
тому числі здійсненню профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями для
недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;
запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дії
криміногенних факторів;
удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та
підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів;
застосуванню нових форм і методів профілактики правопорушень;
підвищенню рівня дорожньої дисципліни;
інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню
профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень,
громадської безпеки та громадського порядку, підвищенню ефективності
оперативних заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень;

поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в
громаді.

Секретар селищної ради

Л.І. НАЗАРЕНКО

ПАСПОРТ
Програми
1.
Назва: Програма забезпечення громадського порядку та громадської
безпеки на території Софіївської селищної ради на період 2019 - 2020 роки.
2. Підстава для розробки: закони України «Про національну поліцію»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону», Стратегія сталого розвитку
Софіївської селищної ОТГ на 2018-2028 роки.
3. Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.
4. Відповідальні за виконання: виконком селищної ради, Софіївський
відділ Жовтоводської місцевої прокуратури, Софіївське відділення поліції
Жовтоводського відділу поліції Головного управління національної поліції в
Дніпропетровській області, редакція газети «Вісті Софіївщини», відділ освіти
виконавчого комітету Софіївської селищної ради.
5. Мета: підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних
органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на
території Софіївської ОТГ шляхом здійснення заходів з профілактики
правопорушень, протидії злочинності, усунення
причин і умов, що
спричинили
вчинення
протиправних
дій, та
поліпшення
стану
криміногенної ситуації в громаді.
6. Початок – вересень 2019 року, закінчення – 31.12.2020 року.
7. Етапи виконання: Програма виконується в один етап.
8. Загальні обсяги фінансування здійснюються за рахунок коштів
селищного бюджету, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством:
Джерела фінансування
Державний бюджет
Обласний бюджет
Селищний бюджет
Інші джерела
Усього

Обсяг фінансування,
усього
287,7
287,7

За роками виконання тис. грн.
2019 рік
2020 рік
87,7
87,7

200,0
200,0

9. Очікувані кінцеві результати виконання заходів Програми
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території
Софіївської селищної ради на період 31.12. 2020 року

Напрями
показників
Програми
соціальні

Найменування
показників виконання
Програми
Оперативне реагування
правоохоронними
органами на вчинене
правопорушення

Одиниця
виміру
хвилини

Значення показника
Усього

2019 рік

2020 рік

до 10 хв. до 10 хв.

до 10 хв.

10. Координацію роботи за виконанням Програми здійснює виконавчий
комітет Софіївської селищної ради.

Секретар селищної ради

Л.І. НАЗАРЕНКО

