УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)

РІШЕННЯ
від 10.06.2016. № 226-5/2016
м. Івано-Франківськ
Про регіональну цільову програму
профілактики правопорушень
на 2016-2020 роки
З метою підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, посилення
профілактичної роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, спрямованої на усунення факторів, що негативно впливають на
стан правопорядку в регіоні, об’єднання їх зусиль та зусиль громадськості для
забезпечення законності, охорони прав та свобод громадян, відповідно до статті 43
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
1. Затвердити регіональну цільову програму профілактики правопорушень
на 2016-2020 роки (далі — Програма) (додається).
2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, територіальним
органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування вживати заходів для забезпечення виконання завдань
регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп)
передбачати кошти на виконання Програми на 2016 і наступні роки з урахуванням
вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
4.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
24.03.2011. № 77-4/2011 “Про регіональну цільову програму профілактики
злочинності на 2011-2015 роки”.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної
політики, люстрації та очищення влади (Т. Виноградник).

Голова обласної ради

Олександр Сич

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 226-5/2016

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

Замовник Програми:
юридичний відділ
облдержадміністрації

_______________ Т. Боринський

Керівник Програми:
перший заступник голови
облдержадміністрації

_______________С. Басараб

Обґрунтування доцільності розроблення регіональної цільової програми
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки
Загальна частина
Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання
проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань і
правопорушень. Вона враховує необхідність вирішення актуальних питань
профілактичної та іншої правоохоронної роботи, визначає цілі і завдання спрямовані
на об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування та
правоохоронних органів. Основним завданням програми є
забезпечення та
зміцнення правопорядку в області, покращення якості надання адміністративних
послуг у сфері громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб, зменшення
кількості злочинів та інших правопорушень,
пов'язаних з використанням
транспортних засобів та підвищення рівня взаємодії між правоохоронними та
іншими органами в сфері протидії тероризму.
Мета Програми
Метою Програми є забезпечення ефективності здійснення заходів щодо
профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що спричинили вчинення
протиправних дій, стабілізація криміногенної ситуації в області, покращення
соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в регіоні.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення
ефективності оперативно-розшукових заходів;
- зниження рівня злочинності та соціальної напруги в суспільстві, викликаної її
негативним впливом;
- забезпечення належної взаємодії, правоохоронних та інших органів, що
залучаються до антитерористичних заходів;
- належний захист правоохоронними органами прав, свобод та інтересів громадян,
їх власності, створення безпечних умов життя;
- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому
рівні;
- забезпечення належних умов надання адміністративних послуг
у сфері
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;
- зменшення кількості злочинів та інших правопорушень,
пов'язаних з
використанням транспортних засобів.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, а також інших
джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.
Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету передбачається виходячи з
можливостей його дохідної частини.
Орієнтовний обсяг фінансування програми визначається, виходячи із
конкретних завдань та заходів, направлених на забезпечення
та зміцнення
правопорядку на території області.

Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- активізувати діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, пов’язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм
залучення до цього процесу громадськості;
- стабілізувати криміногенну ситуацію в області шляхом подолання правового
нігілізму та запобігання криміналізації населення;
- підвищити рівень професійної підготовки членів громадських формувань;
- покращити якість надання адміністративних послуг у сфері громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб;
- зменшити кількість злочинів та інших правопорушень, пов'язаних з використанням
транспортних засобів;
- підвищити рівень взаємодії між правоохоронними та іншими органами, які
залучаються до антитерористичних заходів.
Виконання Програми дозволить спрямувати зусилля правоохоронних
органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на
протидію найбільш небезпечним видам посягань на особу, її власність і громадський
порядок та сприятиме зменшенню кількості вчинюваних правопорушень,
підвищенню довіри населення до правоохоронних органів.

Начальник юридичного
відділу облдержадміністрації

Тарас Боринський

Паспорт
регіональної цільової програми профілактики правопорушень
на 2016-2020 роки
1.
Ініціатор
розроблення
Програми
(замовник):
юридичний
відділ
облдержадміністрації.
2. Виконавці Програми: головне управління Національної поліції в області,
управління Служби безпеки України в області, прокуратура області, управління
Державної пенітенціарної служби України в області, управління Державної
міграційної служби України в області, В/ч 1241 Національної гвардії України,
юридичний відділ облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування.
3. Термін реалізації Програми: 5 років.
4. Етапи фінансування Програми : 2016- 2020 роки.
5. Обсяги фінансування Програми: 8221,00 тис.грн.

Роки

2016 - 2020
в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний
місцеві
інші
Всього
бюджет
бюджети
джерела
8221,00
8221,00
1845,00
1845,00
1819,00
1819,00
1519,00
1519,00
1519,00
1519,00
1519,00
1519,00
-

6. Очікувані результати виконання Програми:
У результаті реалізації заходів Програми очікується:
- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення
ефективності оперативно-розшукових заходів;
- зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
- недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і процесів, пов'язаних із
злочинністю;
- належний захист правоохоронними органами прав, свобод, інтересів і власності
громадян;
- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому
рівні;
- забезпечення належних умов надання адміністративних послуг
у сфері
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;
- зменшення кількості злочинів та інших правопорушень,
пов'язаних з
використанням транспортних засобів;
- підвищення рівня взаємодії між правоохоронними та іншими органами, які
залучаються до антитерористичних заходів.

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом, відповідно до поставлених мети та завдань Програми.
Замовник Програми:
юридичний відділ
облдержадміністрації

_______________ Т. Боринський

Керівник Програми:
перший заступник голови
облдержадміністрації

_______________ С. Басараб

Додаток
до регіональної цільової програми
профілактики правопорушень
на 2016-2020 роки

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
Назва замовника: юридичний відділ облдержадміністрації
Назва Програми: регіональна цільова програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки
Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Найменування заходу

Термін
виконання

Виконавець

№
п/п

роки

всього

в т.ч. за джерелами
фінансування
обласний місцевий
інші
бюджет
бюджет
джерела

Очікувані
результати

І. Організаційні заходи
1.

Проведення нарад, засідань, круглих
столів з питань організаційного та
матеріально-технічного забезпечення
виконання завдань з профілактики
злочинності органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування у
взаємодії з правоохоронними
органами області.

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
ГУНП в області, УСБУ
в області,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських рад міст
обласного значення

20162020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення
ефективності
виконання та
реалізації
запланованих
заходів з
профілактики
злочинності та
правопорушень.

2.

3.

Забезпечення широкої гласності
правоохоронної діяльності,
спрямованої на попередження
злочинності та профілактики
правопорушень (підготовка
матеріалів з цих питань для
висвітлення в ЗМІ, на телебаченні і
радіо, на власних сторінках у мережі
Інтернет, проведення зустрічей, пресконференцій, надання необхідної
допомоги у висвітленні роботи
правоохоронних органів області).

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
ГУНП в області,
Управління ДПтС
України в області.

20162020
рр.

Здійснення систематичного аналізу
стану протидії злочинності в області
та розроблення комплексного плану
заходів щодо запобігання злочинності
з урахуванням факторів, які
негативно впливають на стан
правопорядку.

ГУНП в області,
прокуратура області,
УСБУ в області.

20162020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

500,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

-

-

-

-

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення
широкої
гласності та
прозорості в
роботі
правоохоронних
органів області,
висвітлення
перед
громадськістю
вжитих заходів у
зазначеній сфері.

Запобігання та
профілактика
злочинності.

ІІ. Заходи по охороні громадського порядку.
1.

2.

3.

Здійснення заходів щодо
забезпечення громадського порядку
в населених пунктах відповідно до
Закону України "Про участь
громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону"
шляхом створення місцевими
органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування
нових та розширення мережі
існуючих громадських формувань.

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
райдержадміністрації,
ГУНП в області.

2016-2020
рр.

Проведення на базі міськрайвідділів
головного управління Національної
поліції в області навчань членів
громадських формувань та
громадських помічників дільничних
інспекторів міліції за розробленою
тематикою з правової та спеціальної
підготовки.

ГУНП в області

2016-2020
рр.

Проведення цільових оперативнопрофілактичних операцій і
комплексних оперативнопрофілактичних відпрацювань на
території області, спрямованих на
посилення протидії
правопорушенням (“Іноземець”,
“Мігрант” тощо)

УСБУ в області,
ГУНП в області

2016-2020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

2571,0

-

-

-

-

535,0
509,0
509,0
509,0
509,0

-

-

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020
20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення
якості
забезпечення
охорони
громадського
порядку на
території області

Покращення
правової та
спеціальної
підготовки членів
громадських
формувань

Зниження рівня
правопорушень
та ослаблення
суспільної
напруги,
викликаної їх
впливом

ІІІ. Протидія тероризму
1.

Організація роботи ситуаційного
центру із збору та обробки
інформації РКГ АТЦ при
управлінні СБУ в області
(ситуаційний центр) в частині
взаємодії територіальних
підрозділів міністерств та інших
органів виконавчої влади, яких
залучають до
антитерористичних заходів. В
рамках реалізації в регіоні
системних проектів "Безпечне
місто" і "Безпечна область" та з
метою організації належної
роботи ситуаційного центру
здійснити впровадження
додаткових модулів типу "Фейс
– інтелект" (ідентифікація особи
за наявними базами даних
правоохоронних структур).

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
УСБУ в області,
ГУНП в області ,
В/ч 1241
Національної гвардії
України, Управління
ДПтС України в
області.

20162020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

600

-

-

-

300,0
300,0
-

-

-

Вдосконалення
координаційних
механізмів РКГ АТЦ
при управлінні СБУ в
області

2.

3.

Проведення командно-штабних і
тактико-спеціальних навчань та
тренувань з протидії можливим
терористичним та диверсійним
проявам на базі вразливих
об’єктів та в місцях масового
перебування людей.

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
УСБУ в області,
в/ч1241 Національної
гвардії України, ГУНП
в області, Управління
ДПтС України в
області,
Управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій в області,
згідно з окремо
розробленим планом

Проведення інформаційнороз’яснювальних заходів,
спрямованих на неприйнятність
тероризму та відмову від ідей
використання терористичних
методів (висвітлення в ЗМІ, на
телебаченні, радіо та пресконференціях тощо).

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
УСБУ в області

20162020
рр.

20162020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

1000,0

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

250,0

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Вдосконалення
взаємодії між
правоохоронними та
іншими органами, які
залучаються до
антитерористичних
заходів.

Підвищення рівня
поінформованості
населення області
стосовно небезпеки та
неприйнятності
тероризму.

ІV. Заходи, пов'язані з наданням адміністративних послуг територіальними
органами державної міграційної служби.
1.

2.

Забезпечення належних умов
надання адміністративних
послуг населенню області
відповідно до вимог
міжнародних стандартів.

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
УДМС в області

Здійснення моніторингу та
аналізу динаміки міграційних і
демографічних процесів.

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
УДМС в області

20162020
рр.

20162020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

1400,0

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

100,0

280,0
280,0
280,0
280,0
280,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення
належних умов
надання
адміністративних
послуг, доступність,
своєчасність та
зручність в їх
отриманні.

Отримання достовірної
інформації про стан
міграційних процесів,
виявлення причиннонаслідкових зв’язків та
їх негативного впливу
на соціальноекономічний стан
регіону.

V. Заходи забезпечення безпеки дорожнього руху.
1.

Проведення належного
моніторингу транспортних
потоків шляхом встановлення та
обслуговування систем
відеоспостереження на
автошляхах області.

Юридичний відділ
облдержадміністрації,
ГУНП в області,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування.

20162020
рр.

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

1800,0

360,0
360,0
360,0
360,0
360,0

-

-

-

-

Зменшення кількості
злочинів та інших
правопорушень,
пов'язаних з
використанням
транспортних засобів

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін
виконання
всього

обласний
бюджет

в т.ч. за джерелами фінансування
місцевий
інші джерела
бюджет

роки
2016-2020
рр.
Всього

Замовник програми:
юридичний відділ
облдержадміністрації

_______________ Т. Боринський

Керівник програми:
перший заступник голови
облдержадміністрації

_______________С. Басараб

20162020
роки
в т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

8221,00

8221,00

-

-

1845,00
1819,00
1519,00
1519,00
1519,00

1845,00
1819,00
1519,00
1519,00
1519,00

-

-

