Україна
Харківська область
Борівська селищна рада
РІШЕННЯ
VI сесії VІІІ скликання
Від 18 лютого 2021 року №4
Про затвердження Комплексної
Програми по забезпеченню
публічної безпеки і порядку
Борівської селищної ради на
2021-2024 роки
З метою забезпечення активної протидії злочинності та досягнення її
зниження на основі чітко визначених пріоритетів, об’єднання зусиль органів
державної влади, правоохоронних i контролюючих органів, громадськості у
напрямку протидії злочинності, корупції, порушенням громадського порядку
та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень
захисту конституційних прав i свобод громадян, та, керуючись статтями 26,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну Програму по забезпеченню публічної
безпеки і порядку Борівської селищної ради на 2021-2024 роки (далі –
Програма), згідно додатку (додаток додається).
2. Фінансовому відділу Борівської селищної ради забезпечити
фінансування заходів програми, виходячи з фінансових можливостей
місцевого бюджету.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань законності, правопорядку, житло-комунального господарства,
будівництва, депутатської діяльності та етики (Олександр БОНДАРЕНКО) .
Борівський селищний голова

Олександр ТЕРТИШНИЙ
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затвердження Комплексної
Програми по забезпеченню
публічної безпеки і порядку
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Комплексна Програма по забезпеченню публічної
безпеки і порядку Борівської селищної
ради на 2021-2024 роки

смт. Борова
2021 рік

Загальні положення.
Одним із важливих завдань органів місцевого самоврядування є
діяльність, спрямована на захист конституційних прав та свобод громадян,
захист населення від протиправних посягань, що полягає у визначенні та
реалізації комплексних заходів, спрямованих на усунення причин та умов,
що сприяють правопорушення, координації зусиль діяльності на цьому
напрямку органів влади та правоохоронних, інших державних контролюючих
органів, широке залучення до цієї роботи громадськості та населення.
Ефективність проведення органами влади, правоохоронними органами
та представниками громадського суспільства заходів щодо забезпечення
правопорядку та безпеки на території Борівської селищної ради, обумовлена
системністю їх проведення на основі детального аналізу криміногенної
ситуації в районі та застосування комплексних підходів до їх вирішення
шляхом планування профілактичних заходів в рамках п’ятирічної
регіональної програми.
На фоні соціальних та фінансово-економічних проблем населення
спостерігається збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів
проти життя та здоров’я особи, учинених на побутовому ґрунті, а також на
ґрунті конфліктів під час спільного вживання алкогольних напоїв.
Відмічається зростання злочинів проти власності: крадіжок, шахрайств,
незаконних заволодінь автотранспортними засобами. Значна кількість
громадян потерпає від «телефонних» шахраїв, які по телефону повідомляють
громадянам неправдиву інформацію про затримання їх родичів працівниками
поліції за скоєння злочинів, та вимагають за їх звільнення значні кошти.
В умовах реформування правоохоронної системи, суттєвого
скорочення штатної чисельності працівників органів внутрішніх справ
нагальною є необхідність удосконалення їх технічного оснащення,
об’єднання зусиль силових відомств, координації їх дій з діяльністю органів
влади та громадських інститутів, у тому числі шляхом затвердження
комплексної Програми по забезпеченню публічної безпеки і порядку
Борівської селищної ради на 2021-2024 роки дозволить здійснювати цю
роботу на плановій та системній основі, сконцентрувати наявні можливості
на першочергових завданнях, спрямованих на боротьбу зі злочинністю,
профілактику правопорушень, забезпечення громадського порядку, безпеки
громадян та правопорядку в громаді.
2. Мета та завдання Програми.
Основною метою програми є удосконалення системи профілактики
правопорушень координація дій на цьому напрямку органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних відомств,
державних контролюючих органів, громадських інститутів та населення з
метою захисту конституційних прав і свобод громадян, забезпечення
правопорядку та безпеки на території Борівської селищної ради, зниження
тиску злочинного середовища на громадян, недопущення загострення
криміногенної ситуації в громаді.

Для досягнення визначеної мети потребують вирішення пріоритетні
завдання:
безперервний моніторинг криміногенної ситуації та забезпечення
своєчасного реагування на негативні зміни;
аналіз соціальних та економічних проблем, інших чинників, які
впливають на криміногенну ситуацію, визначення заходів щодо мінімізації їх
негативних наслідків;
удосконалення взаємодії органів влади та правоохоронних органів у
питаннях профілактики та попередження правопорушень,
надання
допомоги
в
удосконаленні
матеріально-технічного
забезпечення правоохоронних та інших органів, що приймають участь у
забезпеченні правопорядку;
боротьба з незаконним обігом спирту, лікеро-горілчаної продукції,
профілактика правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання
алкогольними напоями;
запровадження системних заходів попередження захисту дітей від
протиправних посягань, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність,
попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;
визначення методів удосконалення профілактичної роботи з особами,
які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, створення
системи заходів для соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць
відбування кримінального покарання, усунення причин та умов, які
обумовлюють їх повернення до протиправної діяльності;
реалізація комплексних заходів у галузі безпеки дорожнього руху;
посилений контроль ситуації у громадських місцях;
запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування
довіри між населенням, органами влади, правоохоронними органами, у тому
числі у питаннях побудови правового суспільства.
Очікувані результати:
підвищення рівня вуличної безпеки; зниження долі тяжких та особливо
тяжких злочинів у громадських місцях та на вулицях;
зниження рівня дитячої злочинності ;
зниження рівня аварій на автошляхах, зменшення кількості
постраждалих внаслідок ДТП.
Механізми досягнення результатів:
Скоординована та узгоджена реалізація виконавцями визначених
програмою заходів у встановлені терміни; відповідальність виконавців за
якісне виконання завдань та ефективне використання бюджетних асигнувань,
виділених на реалізацію програми;
реалізація Програми з урахуванням заходів, передбачених іншими
документами;
постійний та системний контроль ефективності реалізації заходів,
передбачених Програмою шляхом надання виконавцями піврічних
письмових звітів про виконання програми, а також шляхом звітування про
хід виконання програми перед громадськістю, Борівською селищною радою.

Заходи комплексної програми по забезпеченню публічної
безпеки і порядку Борівської селищної ради
на 2021-2024 роки
№
Зміст заходу
Термін
Виконавці
виконання
1
2
3
4
1.Організаційне та правове забезпечення діяльності з превенції правопорушень
1.1. Забезпечити постійний моніторинг
2021-2024
Борівська селищна
рада , прокуратура,
стану громадського порядку та
безпеки на території району, вивчення
СПД №1 Ізюмського
структури
та
динаміки
РУП ГУНП в
Харківській області
правопорушень, а також проведення
на основі аналізу комплексних та
цільових профілактичних заходів,
спрямованих на зниження рівня
правопорушень, захист громадян від
протиправних посягань
1.2. Організувати проведення спільного
2021-2024
Борівська селищна
прийому
громадян
керівництвом
рада,
Борівського
ВП
та
Борівської
СПД №1 Ізюмського
селищної ради з метою визначення
РУП ГУНП в
проблемних питань щодо стану
Харківській області
громадського порядку та громадської
безпеки та визначення заходів щодо їх
вирішення
1.3. Організувати проведення опитування
2021-2024
Борівська селищна
населення,
вивчення
громадської
рада,
думки щодо діяльності суб’єктів
СПД №1 Ізюмського
превенції правопорушень з метою
РУП ГУНП в
вивчення
додаткових
заходів
Харківській області
забезпечення публічної безпеки і
порядку.
2. Профілактичні заходи щодо попередження правопорушень у громадських місцях
та житловому секторі
2.1. Організувати інформування населення,
2021-2024
Борівська селищна
рада, СПД №1
у тому числі через засоби масової
Ізюмського РУП
інформації, про необхідність вжиття
заходів щодо посилення охорони
ГУНП в Харківській
власного майна, укріплення вхідних
області
дверей, встановлення кодових замків
на під’їздах житлових будинків тощо з
метою попередження квартирних
крадіжок та інших крадіжок майна з
житла громадян

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Надати допомогу в забезпеченні
мобільних
патрульних
нарядів,
автомобілів чергової частини, паливомастильними
матеріалами
та
запчастинами з метою здійснення
постійного патрулювання віддалених
населених
пунктів
району
з
ускладненою
оперативною
обстановкою,
та
забезпечення
негайного
реагування
групами
швидкого
реагування
на
всі
повідомлення громадян
Організувати проведення заходів щодо
освітлення
населених
пунктів,
вуличної мережі, під’їздів житлових
будинків, придомової території з
метою зниження рівня вуличної
злочинності
Забезпечити контроль за утриманням
пустуючих, покинутих споруд, горищ,
технічних поверхів та приміщень,
підвалів у житлових та інших
будівлях, забезпечення їх закриття на
запираючі
пристрої
з
метою
недопущення доступу сторонніх осіб
Організувати
виконання
Закону
України «Про Національну поліцію»
щодо надання безоплатної допомоги
органам
і
підрозділам
поліції
службових приміщень, обладнаних
меблями
і
засобами
зв’язку,
транспорту та інших матеріальнотехнічних засобів з метою надання
поліцейських послуг.
З метою ефективного моніторингу
оперативної обстановки та її змін на
території
району,
відстеження
можливих фактів протиправних дій
вирішити питання щодо встановлення
зовнішнього відеоспостереження в
місцях шляхових розв’язок з виводом
моніторів (відео сигналу) до чергової
частини Борівського відділення поліції

2021-2024

Борівська селищна
рада

2021-2024

Борівська селищна
рада

2021-2024

Борівська селищна
рада

2021-2024

Борівська селищна
рада

2021-2024

Борівська селищна
рада

3. Профілактичні заходи щодо попередження терористичних та екстремістських

проявів вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що перебувають у
незаконному обігу
2021-2024
Борівська селищна
3.1. Організувати
проведення
рада, СПД №1
координаційних нарад за участю
керівників
державних
органів
Ізюмського РУП
ГУНП в Харківській
виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування,
правоохоронних
області, Ізюмський
МРВ УСБУ України в
органів, підрозділів ГУДСНС з метою
Харківській області,
координації дій відомств щодо
забезпечення безпеки на території
Борівський РС ГУ
ДНС України в
району, протидії екстремізму та
тероризму, недопущення вчинення
Харківській області
терористичних актів на об’єктах
життєзабезпечення,
критичної
інфраструктури та у місцях масового
перебування громадян
3.2. Організувати
проведення
2021-2024
Борівська селищна
інформаційно-роз’яснювальної роботи,
рада, СПД №1
спрямованої на доведення небезпеки
Ізюмського РУП
екстремістських проявів у суспільстві,
ГУНП в Харківській
з метою попередження терористичних
області,
та диверсійних акцій, неприпустимості
Ізюмський МРВ
вирішення проблем у суспільстві
УСБУ України в
радикальними методами
Харківській області
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
3.3. Провести заходи щодо вилучення
озброєння, боєприпасів, вибухових
РУП ГУНП в
Харківській області,
речовин, що перебуває у незаконному
Ізюмський МРВ
обігу, у тому числі, яке вивозиться із
зони проведення антитерористичної
УСБУ України в
операції. Провести роз’яснювальну
Харківській області
роботу із залученням ЗМІ, довести до
громадян необхідність добровільної
здачі зброї, яка перебуває у них на
незаконних підставах.
3.4. Забезпечити виявлення власників
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
озброєння, які притягувалися до
РУП ГУНП в
адміністративної відповідальності за
Харківській області
порушення порядку користування
озброєнням
та
продовжують
допускати
порушення.
У
разі
виявлення таких осіб вжити заходів з
метою анулювання дозволів на
зберігання та носіння зброї
3.5.

Вжити заходів,
створення
у

спрямованих на
встановленому

2021-2024

Борівська селищна
рада

законодавстві порядку, та організацію
роботи громадських формувань з
охорони
громадського
порядку
відповідно до вимог Закону України
"Про участь громадян в охороні
громадського порядку та державного
кордону",
виділення
коштів
з
місцевого бюджету для заохочення їх
учасників
3.6. Організувати проведення заходів,
2021-2024
Борівська селищна
рада, СПД №1
спрямованих
на
попередження
ксенофобії, сепаратизму, расової та
Ізюмського РУП
національної ворожнечі. У разі
ГУНП в Харківській
області, Ізюмський
виявлення осіб, які пропагують
зазначені прояви, у тому числі шляхом
МРВ УСБУ України в
Харківській області
поширення інформації у ЗМІ та
соціальних мережах, вжити заходів
щодо
проведення
з
ними
профілактичної роботи
4. Профілактичні заходи щодо протидії правопорушенням проти життя та здоров’я
особи
4.1. Провести
комплексні
заходи,
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
спрямовані
на
попередження
РУП ГУНП в
правопорушень, умисних убивств,
Харківській області
фактів нанесення тілесних ушкоджень,
у тому числі категорії тяжких, що
вчиняються на побутовому ґрунті,
особами, що находяться у стані
алкогольного сп’яніння
4.2. Забезпечити розміщення повідомлень
2021-2024
Борівська селищна
про безвісне зникнення громадян у
рада, СПД №1
засобах масової інформації, доведення
Ізюмського РУП
їх
до
працівників
житловоГУНП в Харківській
комунальної сфери з метою активізації
області
роботи
щодо
встановлення
їх
місцезнаходження
2021-2024
Борівська селищна
4.3. Організувати
надання
правової
допомоги особам, які отримують
рада, СПД №1
Ізюмського РУП
соціальні
послуги
в
органах
соціального захисту населення, літнім,
ГУНП в Харківській
області
самотнім, визнаним недієздатними та
обмежено
дієздатними
внаслідок
зловживання спиртними напоями,
наркотичними засобами громадянам, а
також дітям, які залишилися без
батьківського піклування, з метою

виявлення загрози їх життю та
здоров’ю внаслідок протиправних
посягань.
Дані
про
осіб,
які
потребують допомоги, направляти до
органів соціального захисту населення,
інформацію про підготовку або
вчинення правопорушення – до
правоохоронних органів
5. Профілактичні заходи щодо попередження розповсюдження наркотичних,
психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів та прекурсорів. Соціальна
профілактика щодо наркозалежних осіб
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
5.1. Проаналізувати причини та умови, що
РУП ГУНП в
сприяють
незаконному
обігу
наркотичних, психотропних речовин,
Харківській області
їх аналогів та прекурсорів. На підставі
аналізу провести роз’яснювальну та
профілактичну роботу серед населення
з
питань
негативних
наслідків
вживання
наркотиків,
а
також
роз’яснювальну
роботу
щодо
добровільної видачі наркотичних,
психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів, що незаконно у них
зберігаються
5.2. Провести заходи щодо виявлення
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
місць
незаконного
виробництва,
РУП ГУНП в
зберігання наркотичних, психотропних
Харківській області
речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Вжити заходів щодо припинення їх
діяльності
та
притягнення
до
відповідальності осіб, які причетні до
їх створення
6. Заходи щодо дотримання прав та свобод громадян
6.1. Вжити заходів щодо виконання вимог
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
Європейської конвенції про захист
РУП ГУНП в
прав людини і основоположних
Харківській області
свобод, дотримання прав і законних
інтересів громадян, які поміщуються у
спецустанови поліції
6.2. Проведення заходів щодо поточного
2021-2024
СПД №1 Ізюмського
ремонту та обладнання кімнат для
РУП ГУНП в
затриманих та доставлених в СПД №1
Харківській області
Ізюмського РУП ГУНП в Харківській
області
6.3. Провести із залученням представників
2021-2024
Борівська селищна
установ охорони здоров’я, соціального
рада , Борівська

7.1

7.2

захисту, комунального господарства,
центральна районна
органів
Національної
поліції
лікарня, СПД №1
обстеження
умов
проживання
Ізюмського РУП
самотніх, літніх, хворих, інвалідів з
ГУНП в Харківській
метою виявлення та усунення причин
області
скоєння відносно них протиправних
діянь, вжити заходів щодо їх усунення
та підвищення рівня безпеки вказаних
громадян
7. Впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади».
Вжити заходів щодо виконання
2021-2024
Борівська селищна
впровадження проєкту «Поліцейський
рада, СПД №1
офіцер громади».
Ізюмського РУП
ГУНП в Харківській
області
Забезпечити поліцейського офіцера
2021-2024
Борівська селищна
громади службовим приміщенням,
рада, СПД №1
комп’ютерною
та
оргтехнікою,
Ізюмського РУП
меблями. Також придбати службовий
ГУНП в Харківській
автомобіль (Рено Дастер), який
області
повинен
бути
оздоблений
спеціальними наліпками відповідного
зразка.

Прогнозні розрахунки видатків на реалізацію
Комплексної Програми по забезпеченню публічної безпеки і порядку
Борівської селищної ради на 2021-2024 роки
№

Зміст заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.
грн.)
2021
2022
2023
2024

1

Допомога в забезпеченні мобільних
патрульних нарядів, автомобілів чергової
частини, паливо-мастильними матеріалами
та запчастинами.

60,0
(за умови
наявності
коштів)

65,0
(за умови
наявності
коштів)

65,0
(за умови
наявності
коштів)

70,0
(за умови
наявності
коштів)

2

Встановлення на автомобільних дорогах
засобів примусового зниження швидкості
руху
поблизу
закладів
освіти,
громадських місць

20,0
(за умови
наявності
коштів)

20,0
(за умови
наявності
коштів)

20,0
(за умови
наявності
коштів)

20,0
(за умови
наявності
коштів)

3

З метою зміцнення матеріально-технічної
бази надати допомогу СПД №1 Ізюмського

50,0
(за умови

55,0
(за умови

55,0
(за умови

60,0
(за умови

РУП ГУНП в Харківській області в
придбанні
офісних
меблів,
меблів,
предметів постачання і матеріалів, м’якого
інвентарю,
обладнання
і
предметів
довгострокового
користування
(комп’ютерної
техніки,
оргтехніки,
побутової техніки та техніки спеціального
призначення)

Всього за програмою

Секретар Борівської селищної ради

наявності
коштів)

наявності
коштів)

наявності
коштів)

наявності
коштів)

130,0

140,0

140,0

150,0

Віталій КІЯН

