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«Комплексна програма 

профілактики правопорушень на 2018рік» 

 

Загальна частина 
 

Стан правопорядку в громаді  впливає на соціально-економічний розвиток. 

Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні 

протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом 

відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики 

правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що 

сприяють їх вчиненню. 

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2015 - 2017 роках дало 

змогу покращити стан правопорядку в громаді та удосконалити систему 

профілактики правопорушень. За результатами проведеного аналізу, 

криміногенна ситуація в громаді стала більш стабільною порівняно з 2016 

роком. Зменшилась кількість зареєстрованих вбивств, зґвалтувань, грабежів, 

розбійних нападів, порушень правил безпеки дорожнього руху, у т.ч., що 

спричинило смерть потерпілого, незаконних заволодінь транспортними 

засобами. 

Значно покращились результати роботи у протидії наркозлочинності.  

Разом з тим, не зважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, а 

саме проведення комплексних відпрацювань міста, ряду оперативно-

профілактичних операцій, криміногенна ситуація потребує покращення і 

консолідації зусиль як органів поліції так і органів місцевого самоврядування. 

В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати 

злочини майнової спрямованості. Практично в два рази набув поширення такий 

вид злочину як крадіжки і тенденція до їх збільшення є прогресуючою. 

Спільних зусиль як на загальнодержавному, обласному, районному так і на 

міському рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, насамперед 

в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, проституції. 

Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами зростає, хоча їх 

частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що зумовлене 

соціально - економічним розвитком як держави, області, району так і міста. 

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою правопорушень, 

зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і 

виділення коштів з міського бюджету на виконання цієї Програми.  

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 

що зумовили вчинення протиправних дій. 
 

Мета та основні завдання Програми 

 
Метою Програми є: 

- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 
розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками; 

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 
конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 



  

поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 
виконавчої влади та громадськості; 

- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання 
вчиненню правопорушень; 

- активізація роботи, щодо профілактики рецидивної злочинності;  
- покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої 

бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному 
середовищі та в сім’ях; 

- дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі 
рецидивної.  

 
Основними завданнями Програми є: 

 - охорона публічного порядку та попередження правопорушень; 
 - захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 
посягань; 
 - протидія корупції; 
 - протидія нелегальній міграції; 
 - мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 
середовище; 
 - запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму; 
 - протидія рецидивній та побутовій злочинності.  

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 

фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання можуть 

корегуватися в залежності від потреби та фінансової можливості. 

Орієнтовний обсяг  коштів міського бюджету, необхідний  на  виконання  

Програми у 2018 році складає 200,0 тис.грн.  

 
Очікувані результати 
 Виконання Програми дасть змогу: 
 - покращити результати роботи з охорони публічного порядку, 
попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності; 
 - стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання 
криміналізації населення; 
 - підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 
виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 
публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну 
інформацією; 
 - захистити життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від злочинних 
посягань; 
 - активізувати роботу з протидії корупції, нелегальній міграції; 
 - мінімізувати злочинний вплив на неповнолітніх та молодіжне 
середовище; 
 - запобігти поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму на 
території громади. 

 

 



  

Основні заходи передбачені Комплексною програмою профілактики 

правопорушень на 2018  рік 

 

1. Розроблення нових форм і методів профілактики 

правопорушень та запровадження їх у практику 

1. Проведення додаткової роботи з посилення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення 

їх розкрадання на підприємствах, в установах та організаціях, яким 

видана ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з виробленням, 

виготовленням, зберіганням, транспортуванням, відпуском та знищенням 

таких засобів, речовин і прекурсорів, а також культивуванням, 

використанням для промислових цілей нарковмісних рослин. 

Корюківське ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2018рік  

  

2. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі 

1. Сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, 

у видачі та оформленні документів, необхідних для вирішення 

соціальних питань; активізація роботи спостережних комісій з надання 

такій категорії осіб допомоги в соціальній адаптації. 

Виконком міської ради, Корюківське 

ВП Менського ВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

 2018 рік 

 

3. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема 

захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства 

1. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів ("Діти 

вулиці", "Вокзал", "Підліток", "Канікули", "Літо", "Урок"), спрямованих на 

соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та 

безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних і 

бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до 

дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні 

речовини. 

Корюківське ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

                                                                      2018рік 

  

2. Забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою 

неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, 

засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відбули покарання 

та звільнилися з місць позбавлення волі. 

Корюківське ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2018рік 

 



  

3. Забезпечення інформування населення про виявлені схеми заволодіння 

чужим майном або придбання права на майно фізичних чи юридичних осіб 

шляхом шахрайства, у тому числі залучення до "фінансових пірамід". 

Корюківське ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

                                                                 2018рік  

 

 

4. Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення профілактичної діяльності 

1. Встановлення порядку заохочення громадян у разі їх участі в запобіганні 

злочинам та їх розкритті; передбачення під час підготовки проектів місцевих 

бюджетів відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону" виділення коштів для 

забезпечення діяльності громадських формувань з охорони публічного порядку 

та заохочення громадських помічників дільничних офіцерів поліції. 

Виконком міської ради  

2018рік 

 

2. Забезпечення впровадження технічних засобів відеоспостереження за 

оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною 

злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян, а також 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням: 

2.1.Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням. 

2.2.Забезпечити енергоживлення до технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням. 

2.3.Забезпечити послуги інтернету для надходження даних на центральний 

сервер.   

Виконком міської ради, Корюківський ВП 

 Менського ВП ГУНП в Чернігівській області,  

2018рік 

 

3. Запровадження системи відеоспостереження за оперативною обстановкою  

в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним скупченням 

людей та місцях, де найчастіше проводяться масові заходи та місцях масового 

відпочинку громадян. 

3.1. Забезпечити технічне обслуговування  вказаних вище систем відео  

спостереження. 

3.2.Забезпечити енергоживлення до вказаних вище систем відео 

спостереження. 



  

Виконком міської ради 

Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2018рік 

 

     4. Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які розташовані 

на території Корюківської  міської ради для захисту життя та здоров’я людей, 

профілактики різних адміністративних правопорушень, недопущення крадіжок, 

грабежів та розбоїв, впровадження новітніх технічних засобів охорони, 

тривожної сигналізації з підключенням на пункт централізованого 

спостереження та відео спостереження з подальшим його технічним 

обслуговуванням. 

Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2018рік 

 

    5. Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на території 

Корюківської  міської ради. 

Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2018 рік 

 

    6. Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою на 

території Корюківської  міської ради . 

Виконком міської ради, комунальні 

підприємства міста, Корюківський 

ВП Менського ВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2018 рік 

 

 

 

Секретар міської ради         С.О.Олійник  
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