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ПРОГРАМА 

профілактики злочинності та правопорушень на території м. Гребінка  

на 2016-2020 роки 

Мета та основні завдання програми. 

Метою даної програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, 

об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних і 

контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії 

злочинності, корупції, порушенням громадського порядку та іншим 

антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту 

конституційних прав і мешканців територіальної громади. 

Основними завданнями Програми є підвищення ефективності реалізації 

узгоджених заходів Національної поліції, місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та 

усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів 

мешканців територіальної громади міста, шляхом фінансування з міського 

бюджету  тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан 

правопорядку в місті, але не фінансуються або частково фінансуються з 

Державного бюджету. 

Основні заходи. 

Програмою передбачені заходи, спрямовані на: 

 запровадження у практику нових форм і методів профілактики 

правопорушень, досягнень криміналістичної техніки та можливостей оперативно-

розшукових обліків; 

           підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення 

громадян про вчинені злочини та правопорушення, удосконалення проведення 

слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, рівня взаємодії всіх служб, у тому 

числі з громадськістю у 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 злочинів у службовій сфері та корупційних 

правопорушень; 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

організованій злочинності та корупції; 

викриття та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, 

пов’язаної з наркобізнесом, торгівлею людьми, контрабандою, легалізацією 

незаконно одержаних прибутків; 

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 угруповань наркодільців; 

запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення 

та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення; 

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі; 

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 запобігання виникненню умов, що 

сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку; 

зміцнення кадрового потенціалу, підвищення боєготовності та навантаження 

на підрозділи поліції та інші правоохоронні органи, які забезпечують здійснення 

профілактичної роботи та боротьбу із злочинністю та правопорушеннями; 

удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення профілактичної діяльності, насамперед інспекторів поліції у сільській 

місцевості та громадських формувань з охорони громадського порядку і 

громадських помічників інспекторів поліції, кримінальної міліції, інших служб, які 

найбільше наближені до населення. 

У результаті виконання програми очікується: 

зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її 

впливом: 2017 рік –  на 10%, 2018  рік –  на 15 %,  2019 рік– на 20%, 2020 рік – на 

25%; 

зменшення впливу організованої злочинності на економічну сферу; 

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; 

покращення оперативного розкриття злочинів: 2017 рік – на 1-2%, 2018 рік – 

на 1-2%, 2019 рік – на 1-2%, 2020 рік – на 1-2 %. 

зниження рівня вживання населенням наркотиків, недопущення проникнення 

їх на територію міста; 

створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення 

волі, хворих на наркоманію та алкоголізм; 

підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально 

високому рівні, зменшення правопорушень на вулицях та в громадських місцях: 

2016 рік – на 5% дільниць обслуговування, 2017 рік –  на 10%, 2018 рік –  на 15 %,  

2019 рік – на 20%, 2020 рік – на 25%. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання програми 

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 для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в районі, зміцнення 

технічної та ресурсної бази цієї роботи. 



Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з міського бюджету і з інших джерел, не заборонених законом. 

Це дозволить протягом п’яти років здійснити правоохоронними органами, 

органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо 

профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, 

створити у місті сприятливі умови для діяльності Національної поліції та 

підвищити їх авторитет серед населення.                

Шляхами досягнення мети програми є: 

створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 

послаблення дії криміногенних факторів; 

недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих сфер суспільного 

життя; 

викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні 

відносини; 

створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства; 

обмеження незаконного обігу наркотичних засобів, кримінальних проявів 

пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ. 

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів міського 

бюджету. 

Організація виконання та контроль 

 Виконання запланованих Програмою заходів здійснюється  Гребінківським 

ВП ГУНП в Полтавській області із взаємодією з Гребінківською міською радою. 

Контроль за виконанням вимог Програми здійснюється постійною комісією 

міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, 

найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших 

об’єктів, що розміщені на території Гребінківської міської ради, та депутатами 

міської ради шляхом заслуховування   керівництва Гребінківського ВП ГУНП в 

Полтавській області про результати її реалізації сесіях міської ради. 

У разі змін у законодавчих актах України, які можуть сприяти на результати 

реалізації запланованих Програмою заходів, передбачити винесення на розгляд 

сесій міської ради змін і доповнень. 
 

 

Основні заходи програми 

 
І.Організаційно - правове забезпечення профілактики злочинності. 

1.  Аналізувати стан правопорядку в місті. По результатах аналізу та з 

урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, 

розробляти плани скоординованих дій та вживати заходи щодо запобігання 

злочинним проявам та правопорушенням. 

Кожне півріччя до 2020 року 
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській 

області 
 

2. Здійснювати моніторинг громадської думки щодо якості роботи    

правоохоронних та контролюючих   органів   щодо протидії злочинним проявам, 

ступеня довіри населення до їх діяльності у цій сфері. Отримані результати 



використовувати при плануванні додаткових заходів  щодо запобігання 

злочинності. 

2016-2020 роки 

постійна комісія міської ради з питань 

законності, правопорядку, захисту прав 

людини, найменування (перейменування) 

вулиць, провулків, площ, парків, скверів, 

інших об’єктів, що розміщені на території 

Гребінківської міської ради  

II. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров'я, честь і гідність 

громадян, їх майнові інтереси. 

 1. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства із 

застосуванням зброї та вибухових пристроїв: 

 - здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття 

каналів незаконного обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю за 

дотриманням  умов  зберігання  зброї,   вибухових,   радіоактивних  та  

отруйних речовин. 

2016-2020 роки 
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській 

області 

         - при проведенні суспільно-громадських заходів з нагоди державних свят 

та визначних подій у  житті  міста,  за необхідності залучати  спеціалістів   

вибухотехнічної  служби  для виявлення  та знешкодження можливих вибухових 

пристроїв. 

2016-2020 роки Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області 
 

3. Організувати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які 

здійснюють посередницьку діяльність у працевлаштуванні громадян на роботу за 

кордоном та туристичними агентствами, перевіряти наявність у них відповідних 

ліцензій і дотримання визначених в них умов. 

2016-2020 роки 
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській 

області 
III. Протидія корупційним  діянням  та хабарництву. 

 1. Щорічно аналізувати причини і умови, що сприяють корупційним 

проявам і хабарництву, розробляти відповідні заходи щодо їх попередження та 

усунення. 

2016-2020 роки 

Виконавчий комітет міської ради,                                                                       

Гребінківський  ВП ГУНП  в Полтавській  

області 

           IV. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини. 

 1. З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та факторів у 

пріоритетних сферах економіки району (агропромисловій,  кредитно-фінансовій 

тощо):      

         в паливно-енергетичному комплексі: 

 - проаналізувати стан додержання вимог законодавства на підприємствах, 

організаціях з урахуванням особливостей цієї галузі, реалізувати заходи щодо 

запобігання злочинним проявам під час приватизації, передачі в оренду об'єктів 

ПЕК. Проводити планові перевірки правомірності проведення розрахунків  



використання коштів від реалізації енергоносіїв, з'ясовувати причини зростання 

дебіторської заборгованості, розкрадань, навмисних пошкоджень тощо. 

2016-2020 роки 
Гребінківський ВП ГУНП в  Полтавській  

області,    

     в економічній сфері: 

     - здійснювати   системний   контроль,   за   процесами   роздержавлення та 

продажу об’єктів державної та комунальної власності, а також за відчуженням 

майна поза приватизаційними процесами. 

2016-2020 роки 
 Гребінківський ВП ГУНП в  Полтавській  

області  

у сфері підприємницької діяльності: 

 - з метою виявлення та перекриття каналів поставки  фальсифікованих 

виробів, з'ясування фактів  недотримання  встановлених    правил торгівлі 

продовжити    цільові    перевірки    суб'єктів    підприємницької діяльності, які 

займаються  виготовленням,   оптовою  та  роздрібною торгівлею підакцизними 

товарами, зокрема, лікеро-горілчаною продукцією. 

2016-2020 роки 
Гребінківський ВП ГУНП                                                                       

в  Полтавській  області 

V. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище 
                                                                          

                                                                          

2. Аналізувати стан злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у 

місті. За результатами аналізу вносити до Координаційної ради у справах дітей 

пропозиції щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам. 

Щоквартально 

Гребінківський  ВП ГУНП в Полтавській 

області, 

 
                                                              

VI. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму. 
 1.  З  урахуванням  змін,   що  відбуваються  у  сфері     незаконного  обігу 

наркотиків та структурі наркотизації населення району здійснити наступне: 

 - створити систему протидії розповсюдженню наркотичних та 

психотропних речовин у навчально-виховних, розважальних закладах та місцях 

масового відпочинку. 

2016-2020 роки 
Гребінківський  ВП ГУНП в Полтавській 

області 

 - з метою виявлення джерел і перекриття каналів витоку наркотичних та   

психотропних   лікарських   препаратів   з   об'єктів   їх   легального обігу, 

запобігання   їх   розповсюдження   провести   комплексні   перевірки   аптечних 

установ  та  медичних  закладів.   У  разі   виявлення   порушень   встановлених 

правил   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних   лікарських засобів   і   

прекурсорів  вносити подання про призупинення діяльності цих об'єктів. 

2016-2020 року Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській 



області  

 2. З метою протидії фактам пияцтва та алкоголізму здійснити наступні 

профілактичні заходи: 

 - виявлення   та  взяття   на  облік   осіб,   які   зловживають   спиртними 

напоями, вчиняють правопорушення, займаються виготовленням  самогону та  

інших   спиртних   напоїв   з   метою   застосування   до   них   заходів   впливу,  

передбачених чинним законодавством. 

2016-2020 роки 
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській 

області ,  

 - проводити перевірки дотримання правил роздрібної торгівлі алкогольною 

продукцією та позбавляти суб'єкти підприємницької діяльності ліцензій за їх 

порушення, особливо за продаж спиртних напоїв неповнолітнім. 

2016-2020 роки 
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській 

області  

VII. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху. 

1. Ужити заходів щодо налагодження співробітництва Національної поліції 

з населенням, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі 

злочинністю, зокрема, як громадських помічників інспекторів поліції із числа 

членів громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Протягом  2016-2020 років 
Гребінківський  ВП ГУНП в 

Полтавській області,  

  

2. Вишукати можливість та організувати встановлення технічних засобів 

відеоспостереження в місцях масового перебування громадян з метою 

попередження та припинення правопорушень. 

2016-2020 років 
Гребінківський  ВП ГУНП в 

Полтавській області  

 

3. Проводити  заходи щодо пропаганди правил дорожнього руху в закладах 

освіти, зокрема в частині  здобуття молоддю знань безпеки дорожнього руху. 

2016-2020 років 
Гребінківський  ВП ГУНП в 

Полтавській області 

 

4. На підставі аналізу оперативної обстановки на автошляхах району, 

запровадити щомісячні відпрацювання автодоріг в регіонах, найбільш вражених 

так званою “трасовою” злочинністю. 

2016-2020 років 
Гребінківський  ВП ГУНП в 

Полтавській області 

IX Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне  

забезпечення заходів цієї Програми. 

1.   Щорічно Гребінківському ВП ГУНП в Полтавській області  надавати   

відповідним   комісіям  міської  ради   обґрунтовані   пропозиції  щодо 

визначених матеріально-технічних потреб   для погодження та винесення цього  

питання на розгляд сесій міської   ради з метою   їх фінансування з   міського 

бюджету. 

2016-2020 років Гребінківський ВП ГУНП в 



Полтавській  області,   відділ 

фінансово-господарського 

забезпечення міської ради   

 2. Забезпечити широку інформаційну підтримку заходів органів місцевого 

самоврядування та правоохоронних органів, спрямованих на профілактику 

злочинності, в засобах масової інформації започаткувати тематичні сторінки і 

спеціальні рубрики. Поширювати позитивний досвід профілактичної роботи у 

цій сфері 

2016-2020 років 
Гребінківський  ВП  ГУНП в 

Полтавській області,  
 

 

3. Встановити, що фінансування програми проводиться при наявності 

коштів у міському бюджеті. 
 

 

 

 

 

РОЗРАХУНКИ 

коштів для виконання Програми профілактики злочинності та 

правопорушень на території м. Гребінка на 2016-2020 роки 

Найменування/роки 2016 2017 2018 2019 2020 
Поліпшення 

матеріально-технічної 

бази відділу, проведення 

поточного ремонту 

автотранспорту тощо, 

придбання паливно-

мастильних матеріалів 

 

20000 50000 50000   

Засоби зв’язку, відео 

спостереження, 

криміналістична та 

комп’ютерна техніка 

193 000     

Всього: 213 000     

Разом по програмі 313 000 

 

 

    Міський голова                                                                   В. Колісніченко 

 

 

 
 


