
від __________ 
м. Бурштин № 1489 

Міський голова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

рішення міської ради 

 

 

 

 

Про виконання «Комплексної 

програми профілактики 

злочинності на 2016-2018 роки» 

 

 Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи про виконання «Комплексної програми 

профілактики злочинності  на 2016-2018 роки, керуючись ст.25, 26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні » на виконання рішення міської ради   від 22.04.2016 року             

№ 18/10-16 «Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2016-

2018 роки» міська рада вирішила : 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи Бурштинської міської ради про виконання 

«Комплексної програми профілактики злочинності на 2016 – 2018 роки» взяти до 

відома.(додається) 

2. Рішення Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 22.04.2016 року  

№ 18/10-16 «Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 

2016-2018 роки» вважати таким, що виконане та зняти з контролю. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика 

 

 

 

Роксолана Джура 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ВИКОНАННЯ «КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ НА 

2016-2018 РОКИ» 

 

 

На реалізацію «Комплексної програми профілактики злочинності  на 2016-2018 роки,             

профінансовано кошти в сумі 20 000 грн. 

        Відповідно до Законів України  «Про національну поліцію», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та іншими нормативними документами. 

За звітний 2018 рік спільно з Галицьким відділенням поліції Тисменицького відділу поліції в 

Івано-Франківській області вжито ряд заходів : 

-  забезпечування охорони публічного порядку та безпеки громадян під час проведення 

на території міста соціально-політичних, спортивних та культурно-масових заходів з 

масовим перебуванням громадян. 

- -  Розроблено комплексу програму профілактики злочинності на 2019-2021 роки 

- Вжито заходи щодо недопущення стихійної торгівлі в м. Бурштині, притягнення 

винних осіб до відповідальності. 

- Проведено спільну нараду за участю керівництва Галицького відділення поліції 

Головного Управління національної поліції в Івано-Франківській області, 

депутатського корпусу, керівників правоохоронних органів, представників 

громадськості з метою налагодження співпраці у сфері профілактики правопорушень, 

визначити проблемні питання та шляхи їх вирішення. 
 

 

№

 

П

/ 

П 

Найменування Джерело 

фінансування 

Терміни виконання 
Виконавець 

(співвиконавець) Виконання Примітка Залишок 
2016 2017 2018 

1 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради від 

22.04.2016 року 

№ 18/10-16 «Про 

затвердження 

комплексної 

програми 

профілактики 

злочинності на 

2016-2018 роки» 

місцевий 

бюджет 20 000 0 0 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, 

оборонної та 

мобілізаційної 

роботи 

Фінансовий 

відділ міської 

ради 

Розпорядження 

від 27.04.2016 

року № 124 

Виділено кошти 

на фінансування 

«Комплексної 

програми 

профілактики 

злочинності на 

2016-2018 роки» 

для УСБУ в 

Івано-

Франківській 

області 

0 

 

 

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи виконавчого  

комітету міської ради         М. Чопик 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту  

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи       М. Чопик 

 

Погоджено : 

 

Перший заступник міського голови      В. Гулик 

 

 

Головний бухгалтер        І. Федунків 

 

 

Начальник фінансового відділу                  О.Петровська 

 

 

Спеціаліст І категорії юридичного відділу            М. Михайлишин 

 


