
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 19-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень 

на 2019-2021 роки 

 
Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм» (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ). 

Програма розроблена з метою:  

* підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 

розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;  

* удосконалення взаємодії Корюківської міської ради з Корюківським РВП 

ГУНП в Чернігівській області в частині забезпечення оперативного 

інформування та реагування на зміни оперативної ситуації шляхом розширення 

діючої системи відеоспостереження та фіксації; 

* 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 на території громади;  

* підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і як 

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету. 

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 295 500,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 295 500,00 грн.    

В ході виконання програми у 2019 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 7 шт. на суму 

150 000,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 85 500,00 грн; 

- придбано квадрокоптер з GPS приймачем, комплект аксесуарів, який 

складається з захисної сумки, додаткового акумулятора, пропеллерів, зарядного 

пристрою на суму 60000,00 грн для Корюківського відділення поліції (кошти на 



придбання було надано як субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету). 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 160 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 159 100,00 грн.    

У 2020 році було проведено такі заходи: 

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 99 100,00 грн; 

- проведено ремонт автомобіля Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській 

області на суму 60 000,00 грн (кошти було надано як субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету). 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 415 100,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 413 939,45 грн.    

В ході виконання програми у 2021 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 3 шт. на суму 

125 100,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 39 326,31грн; 

- здійснено поточний ремонт приміщення будівлі Корюківського РВП 

ГУНП в Чернігівській області по вулиці Зарічна, 7 на суму 249513,14 грн (кошти 

було надано як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету). 

Виконання заходів Програми дало змогу 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; підвищити 

оперативність реагування з боку поліції на повідомлення про правопорушення, 

що вчинені або готуються шляхом удосконалення технічних засобів контролю за 

ситуацією в публічних місцях, розширення діючої системи відеоспостереження; 

покращити матеріально-технічне забезпечення Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області, що дозволило швидко реагувати працівникам поліції на 

різного роду правопорушення та сприяло якісному виконанню службових 

обов’язків.   

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-2024 

роки. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 
 


