
 

 
                                                  ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

27-а СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

 (друге пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

     від 17 лютого 2015 року 

  
 

 Про затвердження Програми профілактики злочинності та 

правопорушень на території м. Гребінка на 2015 рік 
 

Керуючий статтею 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, статтею 19 Закону України „Про міліцію ”,  та з метою забезпечення 

правопорядку, захисту законних прав та інтересів мешканців міста,  

Гребінківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму профілактики злочинності та правопорушень на 

території м. Гребінка 2015 рік (далі Програма) (додається). 

2. Передбачити фінансування даної Програми з міського бюджету у сумі 5 

(п’ять) тисяч гривень. 

3. Організацію виконання рішення покласти на Гребінківський РВ УМВС 

України в Полтавській області (Кравченко О.М.), контроль за фінансуванням 

заходів Програми – на начальника відділу фінансово-господарського 

забезпечення міської ради (Черненкова І.В.). 

  

 

 

               

             Міський голова                                                                Ф. Мілевський 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

профілактики злочинності та правопорушень  

на території м. Гребінка на 2015 рік 
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ПРОГРАМА 

профілактики злочинності та правопорушень  

на території м. Гребінка на 2015 рік 
 

 Мета та основні завдання програми. Метою Програми є забезпечення 

постійного контролю за станом правопорядку у місті, надійною охороною 

конституційних прав мешканців м. Гребінка, захисту їх законних прав та інтересів, 

проведення профілактики серед осіб, які схильні до скоєння злочинів та 

правопорушень, особливо молоді та неповнолітніх.  

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення своєчасного та в повній мірі реагування на заяви та повідомлення 

громадян про злочини та правопорушення; 

- попередження скоєння правопорушень шляхом проведення патрулювань вулиць 

міста, охорони громадського порядку, особливо вночі та під час проведення 

масових заходів, дискотек тощо; 

- проведення профілактичних заходів із особами, схильними до скоєння злочинів 

та правопорушень 

 

 Основні заходи.  

Динаміка та прогнозування криміногенної обстановки, особливо в умовах 

проведення у східних областях України Антитерористичної операції,  потребує вжиття 

додаткових, скоординованих заходів щодо посилення протидії злочинності, 

попереджувально-профілактичної роботи, усунення причин та умов, які сприяють 

злочинним проявам та корупції. 

 

І. Організаційно - правове забезпечення профілактики злочинності. 

 

1.   В   межах   визначеної   компетенції   організувати   виконання   заходів Програми, 

про результати проведеної роботи інформувати депутатів міської ради та мешканців 

територіальної громади міста через офіційний сайт міської ради та на сесійних 

засіданнях.  

           Починаючи з другого                                            Гребінківський РВ УМВС України 

           кварталу 2015 року                                                        в Полтавській області 

                                                  

2. Здійснити моніторинг громадської думки щодо якості роботи  правоохоронних   

органів   щодо протидії злочинним проявам, ступеня довіри населення до їх 

діяльності у цій сфері.   Отримані результати використовувати при плануванні 

додаткових заходів  щодо запобігання злочинності. 

ІУ квартал 2015  року                                                                                        

Гребінківський РВ УМВС України  

в Полтавській області 

 

II. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров'я, честь і гідність 

громадян, їх майнові інтереси. 

 

 1. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства із 

застосуванням зброї та вибухових пристроїв: 



 - здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття каналів 

незаконного обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю за дотриманням  

умов  зберігання  зброї,   вибухових,   радіоактивних  та  отруйних речовин.  

Протягом 2015 року            Гребінківський РВ УМВС України в Полтавській                                                       

                                              

 - при проведенні суспільно-громадських заходів з нагоди значних подій у  житті  

міста,  залучати  спеціалістів   вибухотехнічної  служби  для виявлення  та 

знешкодження можливих вибухових пристроїв. 

Протягом 2015 року                            Гребінківський РВ УМВС України  

                                                                                       в Полтавській області 

  

  2.  Проводити аналіз міграційних процесів в умовах наявності на території міста 

внутрішньо переміщених осіб, підвищувати  якість  роз’яснювальної роботи  серед  населення. 

  

Протягом 2015 року                                      

                                                                Гребінківський РВ УМВС України  

                                                                          в Полтавській  області                    

 

 3. Організація заходів щодо протидії крадіжкам особистого майна та майна 

підприємств, установ і організацій міста. Зусилля мобільних груп спрямувати на виявлення 

осіб, які готуються до скоєння злочинів.  

 

Протягом 2015 року                             Гребінківський РВ УМВС України  

                                                                               в Полтавській області. 

 

III. Протидія корупційним  діянням  та хабарництву. 

 

 1. Аналізувати причини і умови, що сприяють корупційним проявам і хабарництву, 

розробляти відповідні заходи щодо їх попередження та усунення. 

Протягом  2015 року                                         

                                                                        Гребінківський  РВ УМВС України 

                                                                                   в Полтавській  області 

    

 2. Продовжити оперативно – розшукові та профілактичні заходи по проведенню 

викриття злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, спробами їх 

контрабандного ввезення на територію міста.  

 

Протягом  2015 року                                  Гребінківський  РВ УМВС України 

                                                                                      в Полтавській  області  

3. Провести заходи щодо ліквідації на території міста незаконно діючих пунктів 

прийому металобрухту. 

     Протягом  2015 року                                  Гребінківський  РВ УМВС України 

                                                                                      в Полтавській  області  

                                                

IV. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму. 

 

 1.  З  урахуванням  змін,   що  відбуваються  у  сфері     незаконного  обігу 

наркотиків та структурі наркотизації населення міста створити систему протидії 



розповсюдженню наркотичних та психотропних речовин у навчально-виховних, 

розважальних закладах та місцях масового відпочинку. 

Протягом 2015 року                                        

                                                        Гребінківський РВ УМВС України  

                                                                    в  Полтавській області 

 2. З метою протидії фактам пияцтва та алкоголізму виявляти   осіб,   які   

зловживають   спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються 

виготовленням  самогону та  інших   спиртних   напоїв   з   метою   застосування   до   

них   заходів   впливу,  передбачених чинним законодавством. 

 

Протягом 2015 року                                   Гребінківський РВ УМВС України 

                                                                      в  Полтавській області           

                                

  

                                                           

 

 V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів Програми . 

 

1. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

Виділені кошти направляються на зміцнення матеріально-технічної бази 

Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області. Передбачити кошти в сумі 5 

тисяч гривень на фінансування заходів програми. 

 

Протягом 2015 року                             Відділ фінансово-господарського забезпечення                                     

                                                                                            міської ради  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П А С П О Р Т 

Програми профілактики злочинності та правопорушень  

на території м. Гребінка на 2015 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Гребінківський РВ УМВС України в 

Полтавській області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Відповідно Закону України " Про 

міліцію "  

3. Розробник програми Виконавчий комітет міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми  

Кравченко О.М.- начальник 

Гребінківського РВ УМВС України в 

Полтавській області 

5. Термін реалізації програми 2015 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

 5 тис. грн. 

6.1. коштів міського бюджету  5 тис. грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


