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Про внесення змін до Комплексної програми
профілактики правопорушень та боротьби зі
злочинністю на території Летичівської селищної
ради Хмельницької області на 2016-2020 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення
змін до Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі
злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 20162020 роки, селищна рада -

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики правопорушень та
боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької
області на 2016-2020 роки:
1.1. Додатково передбачити обсяг фінансування на виконання заходів
Програми у 2017 році в сумі 1,1 тис. грн. за сплату збору за користування
радіочастотним ресурсом України.
1.2. Внести зміни в додатки до Програми, передбачивши обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 240,4 тис. грн. (Програма зі змінами
додається).
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (голова комісії Самолюк М.М.).
Селищний голова

І. Тисячний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 2 сесії VII скликання
Летичівської селищної ради
від 06.01.2016 року № 4
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі
злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області на
2016-2020 роки
1. Стан криміногенної ситуації та основні проблемні питання
Профілактика злочинності має велике суспільне значення.
Селищна з рада розумінням ставиться до проблем правоохоронної діяльності. На
вирішення проблем профілактики злочинності було прийнято Комплексну Програму
профілактики злочинності на території Летичівської селищної ради затверджену рішенням
сесії селищної ради. На фінансування Програми щорічно виділялись кошти.
Це сприяло забезпеченню на території Летичівської селищної ради покращанню
розкриття таких небезпечних проявів загальнокримінальної спрямованості ж розбоїв,
грабежів, хуліганств.
Активізацією протидії кваліфікованим злочинам на пріоритетних напрямках економіки
характеризуються фінансово-кредитна сфера, агропромисловий та паливно-енергетичний
комплекси. Отримує протидію організована злочинність, хабарництво, корупція, легалізація
коштів, здобутих злочинним шляхом. Поліпшилась якість досудовош слідства.
Більш системного характеру набуває протидія незаконному обігу зброї, торгівлі
людьми, нелегальній міграції. Попереджувально-профілактичні заходи цілеспрямовано
починають виконувати громадські помічники інспекторів поліції.
Поряд з цим, криміногенна ситуація продовжує залишатись складною, а профілактика
злочинності потребує додаткових заходів організаційного та практичного характеру.
Домінуючою проблемою залишається забезпечення охорони громадського порядку,
комплексне використанням сил та засобів в системі єдиної дислокації, своєчасне
маневрування патрульно-постовими нарядами.
З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналітетом ускладнюється тим, що
оперативні підрозділи періодично відволікаються для охорони громадського порядку. З року
в рік зростає число поставлених на облік наркоманів та неповнолітніх, які з причин низького
ступеня зайнятості і працевлаштування допускають правопорушення.
Розповсюджений характер набувають злочини, пов’язані із незаконним заволодінням
транспортними засобами, крадіжками майна громадян.
Потребує поліпшення робота з громадськими формуваннями, по відновленню та
утриманню пунктів охорони громадського порядку.
Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, надання
раніше судимим допомоги в соціальній адаптації.
Необхідно привести до міжнародних стандартів умови утримання спецконтингенту в
ізоляторі тимчасового тримання.
Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про злочини та події кримінального
характеру застарілий автопарк, недостатність спептехніки, озброєння, засобів зв’язку,
асигнувань на будівництво.
2. М ета П рограми

Метою Програми є підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо
профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю та усунення причин, що зумовлюють
учинення протиправних дій, при активній підтримці зі сторони органів місцевого

самоврядування та громадськості.
3. Завдання Програми
Програма передбачає завдання, спрямовані на
- підвищення оперативності та якості реагування на заяви, повідомлення про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події, удосконалення рівня взаємодії органів внутрішніх
справ з іншими правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування у
профілактиці правопорушень та боротьбі зі злочинністю;
- забезпечення активної наступальної протидії злочинним діянням, у першу чергу
тим, що посягають на життя, здоров’я, громадян та корисливо-насильницької спрямованості;
- викриття та припинення кримінальних правопорушень у сфері економіки та
корупційних правопорушень;
- запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи з
попередження і розкриття злочинних посягань на власність громадян, особливо осіб похилого
віку, самотніх, хворих, що проживають, у першу чергу, в сільській місцевості;
- забезпечення громадського порядку в населених пунктах на території ради і безпеки
дорожнього руху;
- концентрацію зусиль на вжиття заходів щодо декриміналізації тіньового сектору
економіки, підтримку базових галузей, в першу чергу агропромислового комплексу,
переробної промисловості, припинення фактів незаконних оборудок із землею та нецільового
використання бюджетних коштів;
- вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин,
попередження правопорушень неповнолітніми, протидія торгівлі людьми, нелегальній
міграції; ;
- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі;
- забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних
громадян і безпритульних дітей;
- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від
жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до
вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;
- удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних
категорій та усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких
осіб похилого віку;
- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного
забезпечення профілактичної діяльності, насамперед дільничних інспекторів поліції
у сільській місцевості та громадських формувань з охорони громадського порядку,
громадських помічників дільничних інспекторів поліції підрозділів патрульної
служби, інших служб, які найбільше наближені до населення.
4. Очікувані результати
Виконання Програми дозволить поліпшити діяльність органів виконавчої влади
району щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
спрямувати зусилля правоохоронних органів на протидію найбільш небезпечним посяганням
на особу, її власність і громадський порядок, проявам організованої, економічної злочинності
та корупції.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до
законодавства за рахунок коштів селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.

Продовжити роботу з виявлення та припинення незаконного
обігу вогнепальної зброї, інших засобів ураження, бойових
вибухових
речовин,
установлення
та
3. припасів,
документування осіб, причетних до таких кримінальних
правопорушень.
Проводити спільні заходи щодо перекриття каналів
надходження на територію ради наркотичних засобів,
4. психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, в тому
числі до установ виконання покарань, розважальних,
навчальних закладів та місць масового відпочинку молоді.
Здійснювати систематичний контроль за дотриманням
лікувально-профілактичними, аптечними закладами області
ліцензійних умов, установлених для обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Проводити
5. обстеження приміщень з метою виявлення рівня їх захисту,
наявності охорони, перевірки кола осіб, допущених до
роботи з наркотичними засобами, психотропними
речовинами і прекурсорами.

Джерело
фінансування
Вкладення
коштів
не потребує

Летичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,

Летичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
відділ освіти, молоді та спорту
селищної ради

Летичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
, відділ освіти, молоді та спорту
селищної ради
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Летичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькійобійсті,

Вкладенн
я коштів
не
потребує

Систематично проводити відпрацювання населених пунктів
з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення
2. злочинів проти власності, першочергово крадіжок, грабежів,
розбійних нападів, шахрайсгв.

Летичівський відділ поліції ГУНП в
Хмельницькійобласті,
виконком селищної ради
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У відповідності до вимог розпорядження Хмельницької
обласної державної адміністрації від 16 травня 2014 року
№167/2014-р «Про стан забезпечення охорони громадської
безпеки та громадського порядку в області» продовжити
щомісячний обмін інформацією про стан злочинності в
області.
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Перелік заходів Програми

20162020
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№
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Термін
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6. Заходи щодо виконання Програми
Орієнтовний обсяг
фінансування (тис. гри.)
Роки
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Легичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
Летичівське відділення Державної
податкової інспекції
Легичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
Летичівське відділення Державної
податкової інспекції, фінансовий
відділ селищної ради
Легичівський відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
Летичівське відділення Державної
податкової інспекції

Вкладенн
я коштів
не
потребує

Легичівський ві дділ поліції
ГУНПв Хмельницькій області,
виконком селищної ради
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виконком селищної ради
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3 метою розроблення та здійснення ефективних заходів з
профілактики корупції, зокрема щодо притягнення винних
осіб до відповідальності за корупційні діяння, продовжити
практику звітування місцевих органів виконавчої влади про
виконання вимог Закону України «Про запобігання
корупції», передусім у частині обов’язкового реагування
керівників органів виконавчої влади на кожний факт
порушень державними службовцями вимог закону.
Проводити за участю керівників правоохоронних органів
щомісячний аналіз стану додержання антикорупційного
законодавства та розгляд зведених результатів на нарадах,
засіданнях колегій, вжиття додаткових заходів щодо
усунення виявлених недоліків у забезпеченні проведення
єдиної державної політики у сфері протидії корупції.
Проводити профілактичну роботу серед населення,
спрямовану на створення у суспільстві атмосфери
нетерпимості до проявів корупції як способу вирішення
будь-яких питань, залучати до її проведення засоби масової
інформації.
3 метою недопущення легалізації коштів, одержаних
злочинним шляхом, здійснювати постійний контроль за
фінансово-господарською діяльністю та виконанням вимог
податкового законодавства суб’єктами підприємницької
діяльності, що створені особами, які за певними ознаками
належать до організованих злочинних формувань або
перебувають під впливом таких формувань.
Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням
бюджетних
коштів,
що
виділяються
суб’єктам
господарювання для виконання державних та місцевих
програм з метою припинення розповсюдження механізмів
надання «брудним» коштам легального статусу.
Проводити скоординовану роботу щодо профілактики
правопорушень на ринку підакцизних товарів, посилення
боротьби з їх незаконним обігом з метою припинення та
запобігання вчиненню правопорушень під час виробництва
підакцизних товарів, їх імпорту та реалізації.
Визначати заходи щодо забезпечення правопорядку у
громадських місцях, захисту прав і свобод, законних
інтересів, життя і здоров’я мешканців міста

2016
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Легичівськггй відділ поліції ГУНП в
Хмельницькій області,
відділ освіти, молоді та спорту
селищної ради, центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Шляхом інформування населення забезпечити широку
гласність правоохоронне» діяльності, спрямоване» на
17. попередження та профілактику злочинності. Здійснювати
систематичну підготовку прес-релізів з цих питань для
засобів масової інформації.

Летичівський відділ поліції ГУНП в
Хмельницькій області,
виконком селищної ради

7

8

9

10

Вкладення коштів
не потребує

6

Вкладення
коштів
не потребує
Селищний
бюджет

Проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання
дитячим правопорушенням, а також своєчасного повернення
16 бездоглядних та безпритульних дітей у сім’ї та навчальні
заклади за місцем проживання, посилення їх соціальної та
правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними.

Вкладенн
я коштів
не
потребує

Легггчівськггй відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
виконком селищної ради

- придбання паливно-мастильних матеріалів для службового
15.1 автотранспорту, закріпленого за черговою частиною,
кримінальною поліцією, поліцією громадське» безпеки.

5

Вкладення
коштів
не потребує

Легггчівськггй відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
виконком селищної ради

2016-2020

Легггчівськггй відділ поліції ГУНПв
Хмельницькій області,
виконком селищної ради

20162020

4

2016-2020

3

2016-2020

2

Проводити роз'яснювальну роботу щодо необхідності участі
громадян в охороні громадського порядку, профілактики
правопорушень та боротьби зі злочинністю шляхом
висвітлення в засобах масової інформації позитивного
досвіду діяльності громадських формувань з охорони
13 громадського порядку з метою їх популяризації та
забезпечення співпраці населення з правоохоронними
органами. Залучати громадські організації та громадських
помічників поліції для висвітлення питань профілактики і
протидії пияцтву та наркоманії.
Проводити роботу щодо інформування громадян про
дільничних інспекторів поліції, їх громадських помічників,
дні та години прийому громадян на території
адміністративних дільниць шляхом розміщення відповідних
14 інформаційних листівок на стендах органів влади та
місцевого самоврядування, місцях масового перебування
громадян (заклади торгівлі, відпочинку, медичні установи
тощо).
Зміцнити підрозділи поліції, що безпосередньо працюють 3
населенням, насамперед, чергову частину, поліцію
15 привентивної діяльності, кримінальну поліцію з метою
оперативного реагування на звернення громадян для чого
забезпечити:

2016-2020

1

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3

ВСЬОГО КОШТІВ:

Селищний
бюджет

радіочастотним

15,0

Летичівська селищна рада

Селищний
бюджет

користування

Летичівська селищна рада

124,3

Летичівська селищна рада

Селищний
бюджет

Сплата збору за
21. ресурсом України

2016-2020

20. Придбання і встановлення камер відеоспостереження

Хмельницькій області,

виконком селищної ради

6

2016-2020

Виготовлення технічних умов для встановлення камер
19. відеоспостереження

Летичівський відділ поліції ГУН П в

5

2016-2020

Здійснювати заходи щодо забезпечення підвищення рівня
правової освіти населення, громадської правосвідомості,
18. формування негативного ставлення до протиправних діянь,
пропаганди здорового способу життя.

4

7

8

9

10

Вкладення
коштів
не потребує

2

2016-2020

1

240,4

1,1

159,3

21,1

20,0

20,0

20,0

Додаток
Паспорт
Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на
території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020 роки
1

Ініціатор розроблення програми

2

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми
Розробник програми
Легичівський відділ поліції ГУНП в
Хмельницькій області
Відповідальний
виконавець Летичівська селищна рада, Легичівський
програми
відділ поліції ГУНП в Хмельницькій
області
Учасники програми
Легичівський відділ поліції ГУНП в
Хмельницькій області, Служба безпеки
України, Державна податкова інспекція
Термін реалізації програми
2016-2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які
Селищний бюджет
беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)
Загальний обсяг фінансових
24 0,4 тис. гри.
ресурсів,
необхідних
для 2016
2017
2018
2019
2020
реалізації програми, всього, у
тому числі:
Коштів місцевого бюджету
159,3
20
20
20
21,1
тис.
тис.
тис.
тис.
тис.
гри.
гри.
гри.
гри.
гри.
Коштів інших джерел

3
5

6
7
8

9

9.1.

9.2.

Легичівський відділ поліції ГУНП в
Хмельницькій області

