Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2020 року
м.Бурштин

№ 19/3-20

Про затвердження комплексної
Програми профілактики злочинності
на 2021-2025 роки
З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку на території Бурштинської
міської територіальної громади, створення належних умов для забезпечення діяльності з
охорони громадського порядку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва міська рада
вирішила:
1. Затвердити комплексну Програму профілактики злочинності на 2021-2025 роки (далі
Програма) (додається).
2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради врахувати обсяги фінансування
щодо забезпечення заходів комплексної програми профілактики злочинності на 2021-2025
роки.
3. Рішення міської ради Про внесення змін в «Комплексну програму профілактики
злочинності на 2019-2021 роки» затверджену рішенням міської ради від 20.12.2018 року
№12/65-18 «Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 20192021 роки» визнати таким, що втратило чинність.
4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з
питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Романа
Гудзя.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Ростислава Стаська, начальника фінансового відділу міської ради Ольгу Петровську
та голову комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту Володимира Федорняка.
Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23.12.2020 № 19/3-20

Комплексна Програма профілактики злочинності
на 2021-2025 роки
Паспорт Програми
Назва Програми
Підстава для розробки
Програми

Оприлюднення
підготовки проекту
Програми
Дата затвердження
програми
Головний розробник
Програми
Відповідальні за
виконання програмних
заходів (головні
виконавці)
Основні цілі програми
Основні завдання
Програми

Термін реалізації
програми
Фінансування
Система організації
контролю за виконанням
заходів

Комплексна Програма профілактики злочинності на 20212025 роки
Закон України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
національну поліцію», «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону», «Про
прокуратуру», «Про Національну гвардію України», «Про
Службу безпеки України»,
На офіційному веб-сайті міської ради http://burshtynrada.if.gov.ua/
23.12.2020 року
Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної та мобілізаційної роботи.
Структурні підрозділи виконавчого органу міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області, Галицький
МРВ УСБУ в Івано-Франківській області, Галицький районний
сектор філії державної установи «Центр Пробації» в ІваноФранківській області.
Забезпечити здійснення узгоджених заходів щодо профілактики
правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення
протиправних дій
Підтримка публічного порядку та безпеки громадян,
профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах
вулиці.
Залучення до цього громадських формувань.
Зниження злочинності та корупційних діянь.
Попередження вчинення повторних злочинів.
Зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення
причин та умов, що спричиняють втягнення їх у протиправну
діяльність.
2021-2025 рр.
В межах коштів, виділених бюджетом міської територіальної
громади.
Міська рада,
Виконавчий комітет Бурштинської міської ради

Комплексна Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки.
1. Обґрунтування необхідності Програми
Профілактика злочинності - це своєрідний, найбільш гуманний спосіб боротьби зі
злочинністю, засіб підтримання належного рівня правопорядку в суспільстві, забезпечення
прав і законних інтересів громадян.
Стан правопорядку на території Бурштинської міської територіальної громади впливає
на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку повинно
здійснюватися не тільки шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій та
притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а й запровадженням форм і
методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникнення
умов, що спричиняють їх вчинення.
З метою забезпечення правопорядку на території міської територіальної громади є
необхідність в дієвій співпраці влади та Галицького ВП ГУНП, Галицького МРВ УСБУ в
Івано- Франківській області, Галицький районний сектор філії державної установи «Центр
Пробації» в Івано- Франківській області. та інших правоохоронних структур.
Усі громадсько-політичні заходи, які відбуваються на території Бурштинської міської
територіальної громади, проходять за підтримки правоохоронних органів, що гарантує
дотримання громадського спокою, захисту прав і свобод громадян. Для цього залучаються
працівники поліції та правоохоронних органів, які заступають на патрулювання в тому числі
і за рахунок особистого часу.
Взаємодія органів місцевої влади з органами правопорядку повинна здійснюватися
шляхом спільного розгляду та вирішення проблемних питань в правоохоронній галузі,
напрацювання конкретних шляхів їх вирішення.
Отже, враховуючи вищенаведене, соціальне значення проблеми, пов’язаної з
профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність фінансування виконання заходів
Комплексної програми профілактики злочинності на 2021-2025роки.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою програми є:
- усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення
конституційних прав та свобод громадян, об’єднання у цій справі зусиль правоохоронних
органів, органу місцевого самоврядування та громадськості;
- підвищення координуючої дії органу місцевого самоврядування в розв’язанні проблем
боротьби із злочинністю та її негативними наслідками;
- посилення роботи з профілактики наркоманії, дитячої
бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному
середовищі та в сім’ях.
Завданнями програми є:
- підтримка публічного порядку та безпеки громадян;
- поступове зниження злочинності та корупційних діянь;
- попередження вчинення повторних злочинів;
- профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці;
- поліпшення правоохоронними органами захисту прав і свобод громадян;
- зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
- ресоціалізація засуджених осіб;
- профілактика вчинення повторних злочинів.

3. Основні заходи щодо виконання Програми:
3.1 Організаційні заходи:
3.1.1
Проводити спільні наради 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.
Виконавчий комітет міської ради,
керівники правоохоронних органів
3.1.2 Впровадити піврічні звіти інспекторами поліції за участю керівників поліції і
місцевого самоврядування.
3.2 Заходи по охороні публічного порядку профілактики правопорушень в
громадських місцях та в умовах вулиці:
3.2.1 Забезпечувати охорону публічного порядку та безпеку громадян під час
проведення на території міста соціально-політичних, спортивних та культурно-масових
заходів з масовим перебуванням громадян.
Виконавчий комітет міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області
3.2.2 Посилити контроль за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами, притягнення винних осіб до відповідальності,
ініціювання питання позбавлення суб'єктів підприємницької діяльності ліцензій за їх
порушення, особливо за продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.
Виконавчий комітет міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області
3.2.3 Вжити заходи по недопущенню стихійної торгівлі, притягнення винних осіб до
відповідальності.
Виконавчий комітет міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області,
громадські формування
3.2.4 Вжити заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічного забезпечення
Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області , в т.ч. придбання паливно-мастильних
матеріалів, запчастин для ремонту автомобілів, утримання автотранспорту в стані посиленої
готовності з метою виїзду на місця вчинення злочинів.
Виконавчий комітет міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області
3.3. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх , молодіжне середовище та
попередження насильства у сім’ї:
3.3.1.
Виявлення, облік та проведення роботи з соціально-правового захисту дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням батьків від виконання
батьківських обов’язків.
Служба у справах дітей міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано- Франківській області

3.3.2.
Проведення соціально-профілактичної роботи з дітьми, які систематично
залишають сім’ю, навчально-виховні заклади чи потребують допомоги у працевлаштуванні;
повернулись із загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, вчинили правопорушення, до
яких застосовано заходи громадського впливу або адміністративні стягнення за
правопорушення; систематично вживають спиртні напої або наркотичні речовини з
немедичною метою.
Служба у справах дітей міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано- Франківській області
3.3.3.
Щомісячно розглядати питання аналізу, попередження та профілактики
злочинності серед учнівської молоді на нарадах керівників загальноосвітніх навчальних
закладів (ЗНЗ) та нарадах при директору ЗНЗ.
Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради,
виконавчий комітет міської ради
3.3.4.
Організація зустрічей школярів ЗНЗ з працівниками правоохоронних та
контролюючих органів, юстиції, нотаріату, медпрацівниками та громадськими
правозахисними організаціями.
Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради
3.3.5.
Забезпечити проведення круглих столів для молоді щодо профілактики
негативних явищ у молодіжному середовищі, зокрема тютюнопаління, вживання алкоголю
та наркотиків.
Відділ у справах молоді і спорту міської ради,
Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради,
Служба у справах дітей міської ради
3.4. Заходи протидії кримінальним правопорушенням та кримінальній корупції:
3.4.1 Провести комплексні перевірки дотримання вимог Законів України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», з питань проходження
служби в органах місцевого самоврядування з метою виявлення фактів корупції та
хабарництва.
Виконавчий комітет міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області,
Галицький МРВ УСБУ в Івано-Франківській області
3.4.2. З метою забезпечення суспільної безпеки, недопущенню поширення тероризму та
тяжких резонансних злочинів із застосуванням зброї та вибухівки провести документування
злочинів, пов’язаних з незаконним зберіганням зброї та боєприпасів.
Виконавчий комітет міської ради,
Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області,
Галицький МРВ УСБУ в Івано-Франківській області
3.4.3. Здійснювати заходи для запобігання та протидії злочинам, що належать до
компетенції органів СБУ, зокрема фінансування тероризму, шпигунству, вчиненню диверсій
або терористичних актів тощо. Вживати заходи щодо їх виявлення, попередження та
припинення.
Галицький МРВ УСБУ в Івано-Франківській області
3.4.4. Здійснити заходи, спрямовані на покращення
забезпечення Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області

матеріально-технічного

Виконавчий комітет міської ради
3.4.5. Здійснювати заходи, спрямовані на ресоціалізацію та соціальній адаптації
засуджених осіб, а також профілактика вчинення ними повторних злочинів.
Галицький районний сектор філії державної установи
«Центр Пробації» в Івано-Франківській області
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Комплексної програми профілактики злочинності на 20212025роки здійснюється в межах бюджетних асигнувань з коштів бюджету міської
територіальної громади на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не
заборонених чинним законодавством.
5. Очікувані результати виконання Програми
Зниження рівня злочинності та удосконалення системи профілактики правопорушень,
ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом, зменшення впливу організованої
злочинності на економічну та політичну сфери суспільства, зменшення корупційних проявів,
поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян,
створення безпечних умов життя на території Бурштинської міської територіальної громади.
6. Координація і контроль за виконанням Програми.
Координацію роботи і контроль за виконанням цієї Програми здійснює комісія з питань
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Програма розрахована на п’ять років.
Про виконання заходів Програми головні виконавці Програми щорічно інформують
міську раду.
Терміни звітності: січень-лютий наступного року за звітним.
Ресурсне забезпечення комплексної Програми профілактики злочинності
на 2021-2025 роки
Виконавець
заходу

Найменування заходу

Придбання
паливно-мастильних
матеріалів, запчастин для ремонту
автомобілів,
утримання
автотранспорту в стані посиленої
готовності з метою виїзду на місця
Для запобігання та протидії злочинам,
що віднесені до компетенції органів
СБУ,
зокрема,
фінансуванню
тероризму, шпигунству, вчиненню
диверсій або терористичних актів,
тощо, вживати заходи щодо їх
виявлення,
попередження
та
припинення
Підвищення

ефективності

в т.ч. по роках
2021

2022

2023

2024

2025

Галицький
МРВ
УСБУ

30
тис.
грн

30
тис.
грн

30
тис.
грн

30
тис.
грн

30 тис.
грн

Галицький
МРВ
УСБУ

20
тис.
грн

20
тис.
грн

20
тис.
грн

20
тис.
грн

20 тис.
грн

20

20

20

20

20 тис.

роботи Галицький

районного сектору пробації та
придбання комп’ютерної техніки,
принтера,
канцтоварів,
офісного
паперу формату А4.

Придбання
паливо-мастильних
матеріалів
для
автотранспорту
Галицького ВП.
Проведення належного моніторингу
транспортних
потоків
шляхом
встановлення
та
обслуговування
систем
відеоспостереження
на
автошляхах Бурштинської міської
територіальної громади
Підтримання в належному стані
адміністративних
приміщень
відділення
поліції,
проведення
капітальних і поточних ремонтних
робіт, в тому числі поліцейської
станції.
Облаштування освітлення і системи
відеоспостереження адміністративної
будівлі
та
прилеглої
території
відділення
поліції,
поліцейської
станції та придбання належної
оргтехніки.

районний
сектор
філії
державної
установи
«Центр
Пробації» в
ІваноФранківськ
ій області
Галицьке
ВП ГУНП
в області
Галицьке
ВП ГУНП
в області

тис.
грн

тис.
грн

тис.
грн

тис.
грн

грн

300
тис.
грн
300
тис.
грн

300
тис.
грн
300
тис.
грн

300
тис.
грн
300
тис.
грн

300
тис.
грн
300
тис.
грн

300
тис.
грн
300
тис.
грн

Галицьке
100
ВП ГУНП тис.
в області
грн

100
тис.
грн

100
тис.
грн

100
тис.
грн

100
тис.
грн

Галицьке
100
ВП ГУНП тис.
в області
грн

100
тис.
грн

100
тис.
грн

100
тис.
грн

100
тис.
грн

* видатки затверджуються щорічно рішенням Бурштинської міської ради.

