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ПРОГРАМА
Забезпечення правопорядку та вдосконалення превентивної діяльності
Збаразького відділення поліції на території міста Збараж
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- інших джерел

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма
Стабілізація криміногенної обстановки в окремих населенних пунктах
району, в умовах сьогодення, в значній мірі залежить від тісної співпраці
правоохоронних органів і громадськості з профілактики злочинів та
правопорушень. Велика роль у цьому належить дільничним офіцерам поліції
групам реагування патрульної поліції. Однак болючою проблемою залишається
стан матеріально-технічного забезпечення діяльності структур по забезпеченню
публічного порядку та превентивних функцій, забезпечення їх інвентарем,
оргтехнікою , засобами зв’язку, паливом для службового транспорту, тощо.

3. Мета і завдання програми .
Метою даної програми є забезпечення активної протидії злочинності та
досягнення її зниження, протидія адміністративним правопорушенням, створення
належних умов для покращення діяльності служб превенціі поліції та залучення
громадян та інших служб до профілактики правопорушень та боротьби із
злочинністю.
Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування щодо
профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист
прав і законних інтересів місцевих жителів, шляхом фінансування з бюджету міста
тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку в регіоні,
але не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
4.1. Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання
проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та
правопорушень;
враховує
необхідність
вирішення
актуальних
завдань
профілактичної та іншої правоохоронної роботи, а тому визначає досягнення
специфічних цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики
правопорушень та боротьби зі злочинністю в регіоні, послаблення дії криміногенних
факторів, недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп,
особливо неповнолітніх, запобігання можливим терористичним проявам,
обмеження незаконного обігу наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та
алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ. Зміцнення технічної
та ресурсної бази цієї роботи.
4.2. Реалізація Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування
визначених заходів з бюджету міста. Це дозволить здійснити правоохоронними
органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комплекс
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що
зумовили їх вчинення, створити в регіоні сприятливі умови для діяльності
правоохоронних органів та підвищити їх авторитет серед населення.
4.3. Шляхами досягнення мети Програми є:
- Покращення взаємодії Збаразького відділення поліції Підволочиського
відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області та
органів місцевого
самоврядування.
- Залучення населення, установ та громадських організацій до співпраці.
- Забезпечення працівників підрозділів поліції, які безпосередньо працюють з
населенням, новими технічними засобами, обладнанням, компютерною технікою
паливом для службового транспорту, проведення ремонту транспорту,
з метою
створення належних умов праці і виконання покладених на них обов’язків.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
програми
№
з/п

Назва

1

Придбання палива та запчатини для
службового транспорту, комп’ютерної
техніка, оргтехніка, засобів зв’язку.
Загальна орієнтовна вартість

2

2019 р.
грн.
30 000

2020 р.
грн.
40 000

2021 р.
грн.
50 000

30 000

40 000

50 000

5. Перелік завдань, напрямків реалізації і заходів програми
5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на:
- запровадження у практику нових форм і методів профілактики
правопорушень, досягнень техніки та можливостей оперативно-розшукових обліків;
- підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення
громадян про вчинені злочини та правопорушення, рівня взаємодії всіх служб, у
тому числі з громадськістю у боротьбі зі злочинністю;
- участь працівників поліції у спільних, зокрема ініційованих Збаразькою
міською радою комісіях, рейдах;
- збільшення захищеності жителів села шляхом посилення патрулювання
вулиць та громадських місць, оперативного реагування на повідомлення про
злочини та події;
- запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи
з попередження і розкриття злочинних зазіхань на власність громадян, особливо осіб
похилого віку, самотніх, хворих;
- посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних
засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів,
викриття каналів їх надходження, припинення діяльності окремих осіб, які
розповсюджують наркотики та організованих злочинних угрупувань наркоділків;
- посилення контролю за станом благоустрою у місті, сприяння в межах
повноважень поліції, детинізації робочих місць.
- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від
жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність,
до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;
- протидія домашньому насильству;
- удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами
криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, що
сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;
- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного
забезпечення профілактичної діяльності служб поліції, які найбільше наближені до
населення.
- інформування населення про заходи, які вживаються для зміцнення
правопорядку.

- проведення роз’яснювальної та пропагандистської роботи серед населення,
спрямованої на створення атмосфери поваги до закону, неприпустимості злочинів та
правопорушень.
5.2. У результаті виконання Програми очікується:
- зростання довіри громадян до правоохоронців;
- зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її
впливом;
- підвищення рівня захисту правоохоронними органами прав, свобод і
власності громадян, створення безпечних умов життя;
- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
- профілактика поширення
наркоманії серед населення, недопущення
пошитрення наркотичних речовин на території району;
- підтримання публічного порядку та безпеки громадян на максимально
високому рівні.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється
Збаразькою міською радою та Збаразьким відділенням поліції Підволочиського
відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області.

Cекретар міської ради

Р. П. НАПОВАНЕЦЬ

