
ш ? -  ■ к

Затверджено 
Рішенням №75-3/2020 
від 24.12.2020 року 
третьої сесії VIII скликання 
Перегінської селищної ради

Програма
профілактики злочинності, зміцнення 

правопорядку,
захисту прав і свобод громадян на 2021-2025 роки.

Замовник Програми

Керівник Програми І.Б.Люклян



ПРОГРАМА
ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ, ЗМІЦНЕННЯ 

ПРАВОПОРЯДКУ, ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
на 2021-2025 роки.

Комплексна Програма профілактики злочинності, зміцнення 
правопорядку, захисту прав і свобод громадян (далі Програма) -  це комплекс 
організаційно-правових заходів місцевих органів влади, органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів району, спрямованих на 
підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, в тому числі її 
організованими формами, корупцією, попередження дорожнього 
травматизму та запобігання загибелі людей в дорожньо-транспортних 
пригодах, поліпшення утримання осіб, тимчасово позбавлених волі в 
установах виконання покарань та тимчасового утримання, зміцнення 
матеріально-технічної бази правоохоронних органів.

Метою Програми є підвищення ефективності роботи правоохоронних 
органів, забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення 
профілактичної роботи місцевих органів влади, органів місцевого 
самоврядування щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан 
правопорядку в смт. Перегінське, об’єднання їх зусиль та зусиль 
громадськості для забезпечення законності і правопорядку в об’єднаній 
територіальній громаді на основі чітко визначених пріоритетів.

В результаті реалізації заходів Програми очікується:
- зниження рівня злочинності, послаблення соціальної напруги, 

викликаної її впливом;
- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і 

власності громадян, створення безпечних умов життя;
- зростання професіоналізму працівників поліції, підвищення 

ефективності роботи, зростання авторитету та довіри населення до 
поліції;

- зменшення корупційних проявів, створення прозорої системи 
прийняття управлінських рішень;

- підвищення результативності роботи Рожнятівського ВП ГУНП з 
профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та 
підтримання належного правопорядку в смт. Перегінське;

- зміцнити кадровий потенціал та авторитет поліції, яка працює у 
місцевості;

- більш широко залучити населення до участі в роботі громадських 
формувань з охорони громадського порядку;

- забезпечити життєво важливі інтереси населення , об’єктів, 
підприємств, установ, організацій незшіежно від форм власності;

- інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з 
питань забезпечення охорони громадського порядку;



- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення Рожнятівського відділення поліції.

Відповідно до Закону України “Про поліцію” фінансування і 
матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету України, а також інших джерел не 
заборонених законом.

Аналіз стану забезпечення Рожнятівського ВП ГУНП і умов праці 
свідчить, що обсяги фінансування не відповідають їх дійсним потребам, 
фінансування проводиться тільки на грошове забезпечення особового 
складу та витрати на енергоносії.

Програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту 
прав і свобод громадян розроблена з метою удосконалення роботи всіх 
зацікавлених державних і правоохоронних органів щодо профілактики 
правопорушень, попередження злочинів, активного залученій до 
співпраці інспекторів поліції та сил громадськості , на створення 
належних умов для діяльності поліції, його організаційне та матеріально- 
технічне забезпечення і передбачає такі заходи:
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Програми профілактики злочинності, зміцнення 
правопорядку , захисту прав і свобод громадян.

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) - Рожнятівський ВП 
Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області
2. Розробник програми - Рожнятівський ВП Калуського ВП ГУНП в Івано- 
Франківській області
3. Термін реалізації програми - 2021-2025 роки
4. Етапи фінансування програми - поквартальний____________ _
5. Обсяги фінансування програми - 1 524 000 грн.

Роки
Обсяги фінансування

Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет

місцевий
бюджет

інші
джерела

2021 р. 410 000 - 410 000 -

2022 р. 235 000 - 235 000 -

2023 р. 264 000 - 264 000 -

2024 р. 293 000 - 293 000 -

2025 р. 322 000 2 322 000 -

6. Очікувані результати виконання Програми - зниження рівня злочинності, 
послаблення соціальної напруги, викликаної її впливом.
7. Термін проведення звітності - річний



Додаток З 
до Порядку розроблення 

Програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання.

ПЕРЕЛІК
заходів , обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника_____ Рожнятівський ВП Калузького ВП ГУНП в Івано-Франківській області______
Назва програми Програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку , захисту прав і

свобод громадян на 2021-2025 роки.

№
п/п

Найменування
заходу

Термін
виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, (гри.)
Очікувані результати

Рік
2021

Рік
2022

Рік
2023

Рік
2024

Рік
2025

1 . Забезпечення паливно- 
мастильними матеріалами для 
належної роботи службового 
автотранспорту та проведення 
спеціальних профілактичних 
рейдів.

поквар - 
тально 100  0 0 0 8 0  0 0 0 9 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0 1 1 0  0 0 0

Забезпечення 
правопорядку в 
населених пунктах 
району

2. Забезпечення автозапчастинами 
службового автотранспорту

2 0 2 1 - 2 0 1 5
р р .

3 0  0 0 0 2 5  0 0 0 3 0  0 0 0 3 5  0 0 0 4 0  0 0 0 Забезпечення виконання 
службових обов’язків



3. Придбання оргтехніки, фото- 
відео фіксації та витратні 
матеріали до них . Закупівля 
комп’ютерної техніки 3 
під’бднанням до інформаційних 
баз даних, що входять до єдиної 
інформаційної системи МВС та 
всесвітньої мережі Інтернет, 
камери відео фіксації, 
забезпечення інтернет зв’язком.

2021-2015
РР

90 000 65 000 70 000 75 000 80 000 Забезпечення виконання 
службових обов’язків

4. Виготовлення бланкової 
продукції та придбання 
канцтоварів для поліцейської 
станції.

щорічно 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000
Створення належних 
умов функціонування і 
діяльності

5. Облаштування поліцейської 
станції меблевим інвентарем 
(стільці та столи , шафи для одягу 
та паперів), металевими шафами 
(сейфи для зберігання службової 
документації).

2021-2015
РР

80 000 22 000 24 000 26 000 28 000
Покращення
матеріально-технічної
бази

6. Забезпечення стаціонарними 
засобами зв’язку.

2021 р . 6 000 Покращення
матеріально-технічної
бази

7. Забезпечення протипожежними 
засобами ( вогнегасниками) та 
індивідуальними аптечками.

2021-2025
р .р .

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Забезпечення правил 
безпеки службових 
приміщень.

8. Придбання інформаційних 
стендів та вивісок.

2021-2025
р .р .

5000 5000 5000 5000 5000 Створення належних 
умов функціонування і 
діяльності



Лч

9. Ремонтні роботи, закупівля 
будівельних матеріалів, двері, 
вікна, заміна сантехніки.

2021-2025
р . р .

88 000 25 000 ЗО 000 35 000 40 000 Створення належних 
умов функціонування і 
діяльності

Всього 410 000 235 000 /264 000 293 000 322 000

Замовник Програми

Керівник Програми

В. М. Сав’як
(П.І.Б.)

І. Б. Люклян
(П.І.Б.)


