
 

                                                                                                  
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ  
  
                               

Від  26 січня 2015 Р                                                                               №08/49-15 

м.Бурштин 

 

Про програму зміцнення законності  

 та правопорядку м. Бурштин на 2015рік 

  

           Розглянувши звернення Галицького РВ УМВС в Івано-Франківської обл., 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, комісії законності, 

правопорядку міська рада 
 вирішила: 

 

     1.Затвердити Програму зміцнення законності та правопорядку м. Бурштин на 2015рік  

згідно додатку. 

     2.Бухгалтерії міської ради провести видатки згідно п.1 даного рішення. 

     3.Галицькому РВ УМВС в Івано-Франківської обл. надати звіт міській раді за 

результатами  використання коштів Програми. 

    4.Контроль за виконанням покласти на міського голову П.Курляк, голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку М.Коцура. 

 

 

 

  Міський голова                                                                                                  П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток 

                                                                                                 до рішення сесії № /49-15                                                                                                  

                                                                                   від  26 січня 2015р. 

Програма  

зміцнення законності та правопорядку м. Бурштин на 2015рік 

 
Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем 

захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань і правопорушень, 

враховує необхідність вирішення актуальних завдань профілактичної та іншої 

правоохоронної роботи, визначає досягнення специфічних для м. Бурштин цілей і 

завдань щодо об′єднання  зусиль Галицького РВ УМВС в області з Бурштинською 

міською радою, громадськості у забезпеченні та зміцнення правопорядку в м. Бурштин. 

         Програма передбачає такі основні заходи: 

 

        І. Організаційне забезпечення профілактики злочинності: 

 

1.1. Розглядати на засіданнях Бурштинської міської ради питання організаційного, 

матеріального забезпечення виконання заходів із профілактики злочинності в м.Бурштин. 

1.2. За окремим графіком з погодженням міської ради проводити рейди відпрацювання з 

метою виявлення порушень законодавства України при реалізації алкогольних напоїв, 

дотримання графіків роботи кафе, барів, ресторанів м.Бурштин особливо у вечірній та 

нічний час. 

1.3. Систематично аналізувати стан правопорядку в м.Бурштин зокрема на кожній вулиці 

міста, підприємствах, в установах та організаціях. З урахуванням факторів, які негативно 

впливають на стан правопорядку розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання 

злочинності.  

 

         ІІ. Захист життя, здоров′я, честі і гідності особи, її майна від злочинних   

               Посягань 

 

2.1. Під час зустрічі з населенням м.Бурштин та трудовими колективами роз’яснювальну 

роботу серед громадян, з врученням пам′яток з питань профілактики квартирних 

крадіжок. Рекомендувати власникам квартир та житлових будинків підключення до 

пультів центральної охорони ВДСО. 

 

          ІІІ. Заходи з охорони громадського порядку 

 

3.1. Дільничним інспекторам міліції, інспекторам по роботі з населенням та 

громадськими формуваннями систематично надавати методичну та практичну допомогу 

керівникам громадських формувань з охорони громадського порядку та громадським 

помічникам дільничного інспектора в їх діяльності найбільш ефективних форм та 

методів боротьби з правопорушеннями та злочинністю. 

 
        IV. Фінансування Програми. 

 

  4.1. Фінансування заходів Програми  провести в межах виділених асигнувань міського 

бюджету в сумі 15,0 тис. грн. шляхом направлення субвенції з місцевого бюджету 

державному, а саме Галицькому РВ УМВС України (для забезпечення Бурштинського 

відділення міліції) на заходи з покращення матеріально-фінансового забезпечення:  

 1. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15,0 тис. грн. 

 

 
Заст.міського голови                                                                М.Козар 


