
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.03.2021 № 5-9/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження Програми забезпечення правопорядку та профілактики 

злочинності на 2021–2025 роки  
 

З метою забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 

території Золотоніської територіальної громади, враховуючи лист 

Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області 

(11.02.2021 № 356), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення правопорядку та профілактики 

злочинності на території З на 2021-2025 роки (далі – Програма) згідно з 

додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та розвитку 

територіальної громади (Кузьменко Р.П.). 

 
 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Левченко 23809 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 23.03.2021 № 5-9/VIII 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 

території Золотоніської територіальної громади 

на 2021–2025 роки  
 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на території 

Золотоніської територіальної громади на 2021–2025 роки 

 

1.  Назва Програми Програма забезпечення правопорядку та 

профілактики злочинності на території Золотоніської 

територіальної громади на 2021–2025 роки 

2.  Підстава для 

розробки Програми 

Закон України: «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про Національну поліцію», «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону», «Про прокуратуру», «Про 

Службу безпеки України» 

3.  Розробник Програми Золотоніський районний відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в Черкаській області 

4.  Відповідальні 

виконавці 

Золотоніський районний відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в Черкаській області, 

виконавчий комітет Золотоніської міської ради 

5.  Учасники Програми Золотоніський міськрайонний відділ Управління 

Служби безпеки України (за згодою), Золотоніська 

місцева прокуратура (за згодою), Золотоніський 

районний відділ Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області 

(за згодою) 

6.  Основні цілі 

Програми 

Забезпечити здійснення узгоджених заходів щодо 

профілактики правопорушень та злочинності, 

усунення причин, що зумовили вчинення 

протиправних дій 

7.  Основні завдання 

Програми 

Забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Охорона прав і свобод людини, і також інтересів 

суспільства та громади. Профілактика 

правопорушень в громадських місцях та в умовах 

вулиці. Протидія злочинності та попередження 

вчинення повторних злочинів. Зниження 

злочинного впливу на молодь та дітей, усунення 

причин та умов, що спричиняють втягнення їх у 

протиправну діяльність 



8.  Термін реалізації 

Програми 

2021–2025 роки 

9.  Перелік бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Золотоніської міської територіальної 

громади 

10.  Обсяги фінансування 

Програми 

У межах коштів, виділених бюджетом 

Золотоніської міської  територіальної громади 
11.  Система організації 

контролю за 

виконанням заходів 

Золотоніська міська рада 

 

1. ВСТУП 

 

Профілактика злочинності – це своєрідний, найбільш гуманний спосіб 

боротьби зі злочинністю, засіб підтримання належного рівня правопорядку в 

суспільстві, забезпечення прав і законних інтересів громадян. 

Стан правопорядку на території Золотоніської територіальної громади 

(далі – міська ТГ) впливає на його соціально-економічний розвиток. 

Забезпечення правопорядку повинно здійснюватися не тільки шляхом 

виявлення винних у вчиненні протиправних дій та притягнення їх до 

передбаченої законом відповідальності, а й запровадженням форм і методів 

профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання 

виникнення умов, що спричиняють їх вчинення. 

З метою забезпечення правопорядку на території міської ТГ є 

необхідність в дієвій співпраці влади та Золотоніського районного відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (далі – 

РВП ГУНП), Золотоніського міськрайонного відділу Управління Служби 

безпеки України (далі – МРВ УСБУ), Золотоніської місцевої прокуратури (далі 

– прокуратура), Золотоніського районного відділу Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області (далі – РВ 

УДСНС), Золотоніського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Черкаській області (далі – МВ ФДУ «ЦП»), Золотоніської 

державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової 

служби України у Черкаській області (далі – ДПІ ГУДПС) та інших 

правоохоронних структур. 

Взаємодія органів місцевої влади з органами правопорядку повинна 

здійснюватися шляхом спільного розгляду та вирішення проблемних питань в 

правоохоронній галузі, напрацювання конкретних шляхів їх вирішення. 

Отже, враховуючи вищевикладене, соціальне значення проблеми, 

пов’язаної з забезпеченням правопорядку та профілактикою злочинності на 

території міської ТГ, зумовлює необхідність фінансування виконання заходів 

Програми забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 2021–

2025 роки. 



2. Мета Програми 

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», «Про 

прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону» та положень інших нормативно-

правових актів України з метою зміцнення законності й правопорядку, боротьби 

зі злочинністю, охорони громадського порядку і безпеки громадян. 
Основною метою Програми є удосконалення системи профілактики 

правопорушень координація дій на цьому напрямку органів виконавчої влади, 
органу місцевого самоврядування, правоохоронних відомств, державних 
контролюючих органів, громадських інститутів та населення з метою захисту 
конституційних прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки та 
порядку, зниження тиску злочинного середовища на громадян, недопущення 
загострення криміногенної ситуації на території міської ТГ. 

3. Основні завдання Програми 

– підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів; 

– забезпечення публічної безпеки та порядку; 

– стабілізація криміногенної ситуації на території міської ТГ та 

створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 

– охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави; 

– профілактика правопорушень, усунення причин їх виникнення; 

– забезпечення національної безпеки та протидію тероризму; 

– розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 

реалізація їх на практиці; 

– забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження 

історико-культурних цінностей; 

– запобігання вчиненню кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

торгівлею людьми, встановлення та притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, причетних до їх вчинення; 

– удосконалення  форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності загально профілактичних та спеціальних заходів у 

сфері протидії корупції; 

– удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі; 

– забезпечення захисту законних інтересів дітей, зокрема захисту від 

жорстокого поводження, експлуатації та насильства; 

– недопущення втягнення у вир злочинності представників молодого 

покоління, дітей та тих громадян, хто в силу життєвих негараздів, скрутного 

економічного становища, нестійких особистих моральних принципів або в силу 

несприятливих обставин потенційно може стати злочинцем; 



– удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення профілактичної діяльності; 

– активна взаємодія між органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними і контролюючими органами в царині 

запобігання і виявлення корупції; 

– обмеження незаконного обігу наркотичних засобів і озброєння,  

запобігання злочинам проти моральності; 

– сприяння покращенню роботи особового складу правоохоронних 

органів шляхом забезпечення належної безпеки при виконанні службових 

обов’язків, покращення фінансового та матеріально-технічного забезпечення.  

 

4. Основні заходи реалізації Програми 

4.1. Організаційне забезпечення профілактики злочинності 

4.1.1. Забезпечити здійснення постійного комплексного аналізу 

криміногенної обстановки та результатів роботи поліції на території міської ТГ. 

Систематично аналізувати стан протидії кримінальним правопорушенням за 

спрямованістю як загалом, так і в кожному населеному пункті міської ТГ. За 

результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на 

організацію боротьби з криміналітетом, розробляти та вносити корективи до 

планів спільних заходів щодо запобігання злочинності. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою)   

2021–2025 роки 

4.1.2. З урахуванням стану криміногенної обстановки визначати населені 

пункти міської ТГ, де має місце тенденція до її загострення, готувати і 

проводити їх комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання. 

РВП ГУНП 

2021–2025 роки 

4.1.3. Вживати спільні узгоджені заходи щодо запобігання та протидії 

корупції на території міської ТГ, особливо на пріоритетних напрямах: у 

бюджетній сфері, земельних правовідносинах, а також протидії 

правопорушенням, скоєних представниками суддівського корпусу, 

правоохоронних органів, високопосадовцями органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою), ДПІ ГУДПС (за згодою), виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради (далі – виконком міськради) 

2021–2025 роки 



4.1.4. Проводити спільні наради, семінари, конференції, засідання, інші 

заходи, у тому числі за участю громадськості, з актуальних проблем 

профілактики і запобігання злочинності. Залучати до участі в таких заходах 

представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою), РВ УДСНС (за згодою), МВ ФДУ «ЦП» (за 

згодою), ДПІ ГУДПС (за згодою), виконком міськради 

2021–2025 роки 

4.1.5. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації відомостей про 

заходи, які здійснюють правоохоронні органи щодо захисту конституційних 

прав і свобод громадян, позитивні приклади їх діяльності, особливо щодо 

попередження та розкриття тяжких кримінальних правопорушень, заходів 

прокурорського реагування на порушення чинного законодавства та результатів 

розгляду в судах резонансних справ для формування у свідомості громадськості 

поваги до правоохоронців. Проводити анкетування, експрес-опитування, 

зокрема із залученням громадян, для вивчення суспільної думки стосовно 

ставлення населення до працівників правоохоронних органів та проявів 

корупції. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою), РВ УДСНС (за згодою), МВ ФДУ «ЦП» (за 

згодою), ДПІ ГУДПС (за згодою), виконком міськради 

2021–2025 роки 

4.1.6. Забезпечувати інформування органів поліції про звільнення з місць 

позбавлення волі осіб, які відбувають покарання за вчинення тяжких 

кримінальних правопорушень, не стали на шлях виправлення та становлять 

небезпеку для суспільства, з метою запобігання вчинення ними повторних 

правопорушень після звільнення. 

МВ ФДУ «ЦП» (за згодою), РВП ГУНП 

2021–2025 роки 

4.1.7. Вжити заходів, спрямованих на підвищення матеріально-технічного 

оснащення і ефективності функціонування інтегрованої інформаційно-

пошукової системи, системи відеоспостереження у публічних місцях та 

подальший розвиток корпоративної інформаційної мережі органів поліції. 

РВП ГУНП, виконком міськради 

2021–2025 роки 

4.2. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, моральності та 

майна усіх форм власності 



4.2.1. Здійснювати цілеспрямовані профілактичні заходи по запобіганню 

кримінальним правопорушенням проти життя і здоров’я, честі та гідності 

особи, забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності 

шляхом локалізації причин і умов, що сприяють їх вчиненню, проведення 

активної роботи з мешканцями населених пунктів міської ТГ, схильними до 

скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень, а також організації 

наполегливої профілактики побутової злочинності. 

РВП ГУНП, виконком міськради 

2021–2025 роки 

4.2.2. Проводити комплексні оперативно-розшукові та профілактичні 

заходи, спрямовані на запобігання насильницько-корисливим кримінальним 

правопорушенням відносно одиноких і престарілих осіб. 

РВП ГУНП, управління праці та соціального захисту 

населення, служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту  

2021–2025 роки 

4.2.3. Удосконалити і реалізувати систему оперативно-профілактичних та 

інших заходів, метою яких є активна протидія вуличній злочинності, 

результативні профілактика, запобігання і розкриття грабежів, незаконних 

заволодінь транспортних засобів, тілесних ушкоджень та хуліганств, що 

вчиняються у громадських місцях. До їх здійснення активно залучати 

громадські формування з охорони громадського порядку за безпосередньою 

участю у формуванні і організації їх роботи органу місцевого самоврядування. 

РВП ГУНП, виконком міськради 

2021–2025 роки 

4.2.4. Здійснювати профілактичні заходи, зокрема шляхом проведення 

операцій під умовною назвою «Зброя та вибухівка» та інших спеціальних 

заходів, з метою вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів 

і вибухових речовин, виявлення та перекриття каналів їх нелегального 

надходження, у першу чергу, із району проведення операції Об’єднаних сил на 

сході України, шляхом викрадення з арсеналів ЗС України та сховищ 

підприємств, установ і організацій, які за характером своєї діяльності, пов’язані 

із їх застосуванням. Проводити поглиблені перевірки місць зберігання зброї та 

закладів, що спеціалізуються на торгівлі або ремонті озброєння. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою) 

2021–2025 роки 

4.2.5. Продовжувати здійснення заходів по встановленню новітніх 

технічних автоматизованих і автоматичних засобів охорони на об’єктах, що 

охороняються, подальшому розширенню мережі таких об’єктів (підприємств, 

установ, організацій, торговельних закладів, житлових приміщень та інше). 



РВП ГУНП, поліція охорони (за згодою) 

2021–2025 роки 

4.2.6. Здійснити перевірки пунктів прийому металобрухту, законність їх 

функціонування, а також джерела надходження сировини з метою виявлення та 

перекриття каналів розкрадання кольорових і чорних металів з підприємств, 

електричних мереж, об’єктів державної, комунальної та приватної власності. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), ДПІ ГУДПС (за 

згодою), РВ УДСНС (за згодою), виконком міськради  

2021–2025 роки 

4.2.7. Провести організаційно-практичні заходи, спрямовані на 

недопущення і своєчасне попередження можливих суспільно-небезпечних 

проявів з боку груп та окремих осіб, схильних до вчинення кримінальних 

правопорушень, в першу чергу, пов’язаних з вогнепальною зброєю, вибухівкою, 

отруйними та іншими сильнодіючими речовинами, у тому числі таких, що 

можуть бути використані у місцях масового перебування громадян та під час 

проведення масових заходів. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою) 

2021–2025 роки 

4.2.8. Здійснити заходи, спрямовані на виявлення кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності, земельних відносин і 

використання державного майна. Запобігати незаконному використанню надр 

та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

незаконним шляхом. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), ДПІ ГУДПС (за 

згодою), прокуратура (за згодою), виконком міськради  

2021–2025 роки 

4.2.9. Організовувати та здійснювати спільні заходи щодо боротьби з 

незаконним виробництвом, переміщенням, обігом на території міської ТГ 

спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. 

Забезпечити виявлення і вилучення з обігу фальсифікованих алкогольних 

напоїв, протидію їх незаконному виробництву, насамперед з недоброякісної 

сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, 

встановлення джерел надходження спирту, підроблених марок акцизного збору, 

осіб, які здійснюють їх реалізацію та місць виготовлення такої продукції. 

ДПІ ГУДПС (за згодою), РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за 

згодою), прокуратура (за згодою) 

2021–2025 роки 

4.3. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтву і алкоголізму 



4.3.1. Здійснювати заходи щодо протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, припинення функціонування 

каналів їх надходження на територію міської ТГ, встановлення та притягнення 

до відповідальності осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. Активно 

залучати до цього громадські організації. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою), КНП «Золотоніська районна багатопрофільна 

лікарня» (далі – Золотоніська РБЛ),  

2021–2025 роки 

4.3.2. З метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, 

негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і алкоголю активно 

проводити превентивні заходи «молодь проти наркотиків», використовувати для 

цього засоби і обладнання зовнішньої реклами, створювати та розповсюджувати 

соціальну рекламу тощо. 

РВП ГУНП, Золотоніська РБЛ, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, управління житлово-комунального 

господарства 

2021–2025 роки 

4.3.3. Для недопущення використання розважальних закладів та місць 

проведення дозвілля в якості осередків для розповсюдження наркотичних 

засобів, у першу чергу "важких", проводити відпрацювання барів, кафе, 

дискотек, нічних клубів тощо. Уживати заходів до припинення діяльності таких 

об’єктів, де виявлено факти торгівлі або вживання наркозілля. 

РВП ГУНП, служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту  

2021–2025 роки 

 4.3.4. Проводити комплексні спеціальні і профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання потраплянню наркотичних засобів і психотропних 

речовин до навчальних закладів. 

РВП ГУНП, відділ освіти, служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту  

2021–2025 роки 

 4.3.5. Здійснювати контрольно-перевірочні заходи на об’єктах, яким 

видана ліцензія на діяльність, пов’язану з виготовленням, зберіганням, 

перевезенням, придбанням, експортом, імпортом та реалізацією наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також з вирощуванням 

нарковмісних рослин з метою забезпечення дотримання порядку їх обігу та 

запобігання незаконному надходженню до мережі накоділерів і 

наркоспоживачів. 



РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), Золотоніська РБЛ, 

виконком міськради 

2021–2025 роки 

4.3.6. Вжити заходів щодо посилення боротьби з самогоноварінням та 

контролю за дотриманням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями з 

притягненням винних осіб до відповідальності і позбавленням суб’єктів 

підприємницької діяльності ліцензій за їх порушення, особливо за продаж 

зазначених напоїв дітям. Забезпечити предметне застосування адміністративних 

заходів під час проведення заходів по запобіганню поширенню алкоголізму 

серед різних верств населення. 

РВП ГУНП, виконком міськради  

2021–2025 роки 

 4.3.7. З метою проведення перевірок осіб, що зловживають спиртними 

напоями та вживають наркотичні засоби забезпечити стабільне функціонування 

наркологічного кабінету в Золотоніській РБЛ. 

Золотоніська РБЛ  

2021–2025 роки 

4.4. Протидія кримінальним правопорушенням, вчиненими раніше 

судимими. 

4.4.1. Здійснювати комплексні заходи та узагальнювати стан виконання 

Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі” і вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків у цій 

справі. 

РВП ГУНП, МВ ФДУ «ЦП» (за згодою) 

2021–2025 роки 

4.4.2. З метою забезпечення профілактики щодо недопущення скоєння 

кримінальних правопорушень та інших протиправних діянь особами, які 

звільнились з місць позбавлення волі, та тих, що були засуджені до мір 

покарання, не пов’язаних із позбавленням волі, зменшення їх негативного 

впливу на оточення, проводити оперативно-профілактичні заходи "Нагляд" та 

інші. 

РВП ГУНП, МВ ФДУ «ЦП» (за згодою) 

2021–2025 роки 

 4.4.3. Вживати заходів щодо сприяння бездомним особам і особам, 

звільненим з місць позбавлення волі, у їх соціальній адаптації та реінтеграції, а 

також надання цій категорії громадян соціальних послуг. 



Управління праці та соціального захисту населення, 

Золотоніська міськрайонна філія Черкаського обласного  

центру зайнятості, МВ ФДУ «ЦП» (за згодою),  

2021–2025 роки  

4.4.4. Створити належні умови місць нічного або тимчасового 

перебування осіб, у тому числі. раніше судимих, які не мають житла, будинків-

інтернатів для осіб похилого віку та інвалідів, осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, які втратили зв’язки із сім’ями і не мають постійного місця 

проживання. 

Управління праці та соціального захисту населення, РВП 

ГУНП 

2021–2025 роки 

4.4.5. Проводити комплекс додаткових заходів щодо покращення 

оперативно-профілактичної роботи з раніше засудженими та адміннаглядними, 

контролю за їх прибуттям з місць позбавлення волі, постановкою на облік та 

працевлаштуванням. В разі допущення ними адміністративного законодавства 

притягувати до адміністративної відповідальності, а при систематичних 

порушеннях – направляти матеріали до суду для вирішення питання щодо 

встановлення адміністративного нагляду. 

РВП ГУНП, МВ ФДУ «ЦП» (за згодою) 

2021–2025 роки 

4.4.6. Спільно з зацікавленими відомствами здійснювати комплекс 

організаційно-практичних заходів, спрямованих на попередження 

кримінальних правопорушень вчинених на побутовому ґрунті та раніше 

судимими. Проводити додаткові заходи по своєчасному виявленню осіб з 

антигромадською поведінкою і неблагополучних сімей, забезпечити 

проведення їх систематичних перевірок. Здійснювати профілактичні заходи 

відносно батьків, які ухиляються від виховання дітей і своєю поведінкою 

негативно впливають на них. 

РВП ГУНП, прокуратура (за згодою), служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти 

2021–2025 роки 

5. Мінімізація криміногенного впливу на молодіжне середовище 

5.5.1. Зміцнювати взаємодію між правоохоронними органами, закладами 

освіти, відділом освіти та службою у справах дітей виконкому міськради щодо 

запобігання злочинності серед підростаючого покоління. Проводити спільну 

профілактичну роботу з учнівською молоддю, вести серед них правову 

пропаганду та здійснювати інформування стосовно протиправних вчинків їх 

однолітків та правових наслідків, що настали. Проблеми дитячої злочинності 

регулярно оприлюднювати у засобах масової інформації. 



РВП ГУНП, прокуратура (за згодою), відділ освіти, 

служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту  

2021–2025 роки 

5.5.2. Продовжити практику проведення профілактичних заходів (рейдів) 

під час шкільних канікул, літнього оздоровчого сезону, на початку навчального 

року тощо, у тому числі загальнодержавні операції під умовними назвами 

"Канікули", "Літо", "Урок", "Ялинка", присвячені проблемам дитячої 

бездоглядності, безпритульності, запобіганню кримінальним та 

адміністративним правопорушенням, протидії вживанню наркотичних засобів і 

алкоголю, скоєнню антиморальних вчинків та інше. 

РВП ГУНП, відділ освіти, служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

2021–2025 роки 

5.5.3. Систематично здійснювати профілактично-попереджувальні заходи 

з батьками, які ухиляються від виховання дітей і своєю поведінкою негативно 

впливають на них. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та 

виховання дітей у сім’ях, які б виключали несприятливе побутове оточення та 

негативний вплив осіб з антигромадськими установками поведінки, 

забезпечувати соціальний супровід сімей у кризовій ситуації. 

РВП ГУНП, прокуратура (за згодою), служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021–2025 роки 

 5.5.4. Систематично аналізувати на спільних засіданнях і нарадах стан 

роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед 

дітей та вживати доцільні своєчасні заходи щодо їх профілактики. 

РВП ГУНП, прокуратура (за згодою), служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти  

2021–2025 роки 

5.5.5. Поліпшувати роботу, спрямовану на захист прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечити контроль за 

додержанням вимог законодавчих актів щодо захисту житлових, майнових прав 

дітей. 

РВП ГУНП, служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту  

2021–2025 роки 

5.5.6. Здійснювати соціальний супровід дітей, які порушили кримінальне 

чи неодноразово адміністративне законодавство, виховуються у 

неблагополучних сім’ях, мають проблемних прийомних батьків тощо. 



РВП ГУНП, служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

2021–2025 роки 

 5.5.7. Аналізувати стан роботи з розшуку дітей, безвісно відсутніх 

батьків, а також батьків підкинутих дітей та вживати відповідних заходів щодо 

вдосконалення роботи на цьому напрямку діяльності. 

РВП ГУНП, служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

2021–2025 роки 

5.5.8. Вживати заходів щодо посилення роботи з виявлення осіб, які 

втягують дітей у жебракування, пияцтво, наркоманію, злочинну діяльність та 

забезпечити притягнення таких осіб у встановленому порядку до 

відповідальності. 

 

РВП ГУНП, прокуратура (за згодою) 

2021–2025 роки 

 5.5.9. Сприяти діяльності громадських, благодійних, релігійних 

організацій, які працюють в інтересах дітей, особливо тих, що в силу різних 

причин мають відхилення від норм соціальної поведінки. 

РВП ГУНП, служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління праці та соціального захисту 

населення 

2021–2025 роки 

5.5.10. Проводити заходи по профілактиці правопорушень серед дітей 

запобіганню їж жебрацтву та бездоглядності, а також притягнення дорослих 

осіб до відповідальності за недбале виховання дітей та втягнення в злочинну 

діяльність. Проводити спільні заходи із службою у справах дітей, сім’ї, молоді 

та спорту по виявленню та документуванню фактів продажу спиртних напоїв та 

тютюнових виробів дітям з притягненням винних до адміністративної 

відповідальності. 

РВП ГУНП, прокуратура (за згодою), відділ освіти, 

служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту  

2021–2025 роки 

5.5.11. Здійснити відпрацювання навчальних та розважальних закладів з 

метою недопущення розповсюдження в них наркотичних засобів і 

психотропних речовин. 

РВП ГУНП, прокуратура (за згодою), відділ освіти, 

служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021–2025 роки 



6. Забезпечення публічної безпеки та порядку, особистої безпеки 

громадян та організація безпеки дорожнього руху 

6.6.1. Провести комплекс заходів щодо покращення умов праці 

дільничних офіцерів поліції (далі – ДОП) та їх помічників, у тому числі шляхом 

збільшення їх штатної чисельності та зменшення адміністративних дільниць, 

створення офісів поліції, побуту та матеріально-технічного забезпечення, 

службової діяльності з метою підняття авторитету та престижу їх служби серед 

громадян, зміцнення її професійного ядра. Проводити регулярні заслуховування 

і звіти ДОП на сесіях міської ради, а також перед населенням і в трудових 

колективах про результати правозастосовної роботи, стан правопорядку на 

закріплених адміністративних дільницях з визначенням оцінки ефективності 

діяльності та обсягів необхідної допомоги в поліпшенні оперативної 

обстановки на території міської ТГ. 

РВП ГУНП, міська рада, виконком міськради 

2021–2025 роки 

6.6.2. Запровадити проведення щорічного огляду-конкурсу на кращого 

ДОП та на краще громадське формування з охорони громадського порядку з 

метою підвищення ефективності роботи ДОП з профілактики вчинення 

кримінальних правопорушень, зміцненню законності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку, підвищення відповідальності ДОП за виконання завдань, 

піднесення їх авторитету.  

РВП ГУНП, виконком міськради 

Постійно 

6.6.3 З метою створення безпекового середовища на території міської 

ОТГ, реалізації принципу «Community policing» шляхом запровадження проєкту 

«Поліцейський офіцер громади» (ділі – ПОГ) забезпечити відбір кандидатів для 

участі в проєкті, організувати їх навчання, виділити приміщення, придбати та 

облаштувати його меблями, офісною технікою, канцелярським приладдям, 

доступом до мережі інтернет, забезпечити службовим транспортом, паливно-

мастильними матеріалами та запасними частинами, передбачивши кошти при 

формуванні та уточнені бюджетів міської ОТГ на 2021 та наступні роки в 

межах можливостей та бюджетного законодавства. 

РВП ГУНП, фінансове управління 

2021–2025 роки 

6.6.4. З метою формування у населення довіри до поліцейського  

організувати на регулярній основі в засобах масової інформації та перед 

населенням висвітлення роботи ДОП, ПОГ, громадських формувань з охорони 

громадського порядку. 

РВП ГУНП  

2021–2025 роки 



6.6.5. Забезпечувати публічну безпеку і порядок під час проведення 

загальнополітичних, культурно-мистецьких, спортивних, релігійних та інших 

заходів. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), РВ УДСНС (за 

згодою), 

2021–2025 роки 

6.6.6. З метою підвищення оперативності у розшуку і встановленні осіб, 

які зникли, та підвищення ефективності боротьби з торгівлею людьми 

вдосконалювати матеріально-технічну і програмну базу поліції. Здійснювати 

профілактичні заходи, спрямовані на запобігання втрат з тих чи інших причин 

певними особами зв’язків з родинами, самовільного залишення спеціальних 

дитячих закладів або потраплянню до категорії об’єктів підвищеної уваги з боку 

торговців людським товаром. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою), відділ освіти, служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту  

2021–2025 роки 

6.6.7. Проаналізувати стан виконання Закону України "Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та 

організаційно забезпечити результативну роботу громадських формувань.  

РВП ГУНП, виконком міськради 

2021–2025 роки 

6.6.8. При формуванні та уточнені бюджетів Золотоніської міської ТГ на 

2021 та наступні роки передбачити в межах можливостей та бюджетного 

законодавства кошти для забезпечення діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку. Запровадити систему заохочення громадян за 

активну співпрацю з правоохоронними органами у профілактиці, запобіганні і 

розкритті кримінальних правопорушень відповідно до Закону України "Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". 

Фінансове управління, міська рада, РВП ГУНП 

2021–2025 роки 

6.6.9. З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації на території 

міської ТГ здійснювати перевірки сільськогосподарських підприємств різних 

форм власності, дотримання правил ветеринарно-санітарних правил у місцях 

оптової торгівлі, на продовольчих ринках, базах, холодильниках, 

м’ясопереробних підприємствах. Вжити заходів по викриттю підпільних м’ясо - 

та рибопереробних цехів та незаконних вантажних перевезень продукції 

тваринного походження без відповідних документів, які засвідчують її якість і 

безпеку. 

РВП ГУНП, виконком міськради  



2021–2025 роки 

6.6.10. Проводити наради, семінари, інші організаційні заходи, спрямовані 

на координацію роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

благодійних і громадських організацій, органів поліції щодо запобігання 

бродяжництву з напрацюванням дійових шляхів протидії його поширенню та 

повернення осіб, схильних до такого способу існування, до суспільно-корисного 

життя. 

РВП ГУНП, виконком міськради, благодійні і громадські 

організації 

2021–2025 роки 

6.6.11. Здійснювати комісійні обстеження вулично-шляхової мережі і 

об’єктів дорожнього сервісу, розташованих на території міської ТГ, а також 

ревізію місць концентрації ДТП та проводити комплекс заходів щодо усунення 

причин і умов, що знижують рівень безпеки дорожнього руху. 

РВП ГУНП, управління житлово-комунального 

господарства 

2021–2025 роки 

6.6.12. Організовувати проведення у навчальних закладах, на 

підприємствах, в установах, організаціях, на територіях колективних 

автостоянок і в автокооперативах лекцій, бесід, інформувань про стан 

дорожньо-транспортного травматизму та з питань безумовного дотримання 

Правил дорожнього руху. 

РВП ГУНП, відділ освіти, служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

2021–2025 роки 

6.6.13. Проводити цільові відпрацювання автодоріг на території міської 

ТГ зі складною оперативною обстановкою та станом аварійності, під час яких 

основні зусилля зосередити на викритті осіб, що вчиняють розбої і 

пограбування водіїв, пасажирів та вантажів з транспортних засобів, керують 

транспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

РВП ГУНП  

2021–2025 роки 

6.6.14. Проводити профілактичні рейди та цільові операції («Первоцвіт», 

«Ялинка», «Мисливство», «Ліс», «Нерест») за участю представників 

громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування з метою 

попередження протиправних посягань у сфері заповідної справи та 

природокористування, протидії браконьєрству, знищення водного живого 

фонду. 

РВП ГУНП, виконком міськради 



2021–2025 роки 

 

6.6.15. З метою профілактики пожеж здійснювати спільні подворові 

обходи з проведенням роз’яснювальних бесід щодо дотримання мешканцями 

правил пожежної безпеки. 

РВ УДСНС (за згодою), РВП ГУНП, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій 

2021–2025 роки 

6.6.15. Для недопущення пожеж у природних екосистемах міської ТГ 

проводити спільні профілактичні рейди у лісових масивах, особливо в місцях 

масового проведення дозвілля громадян. 

РВ УДСНС (за згодою), РВП ГУНП, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій 

2021–2025 роки 

7. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення 

профілактичної роботи 

7.7.1. При формуванні та уточнені бюджетів міської ТГ на 2021 та 

наступні роки передбачити в межах можливостей та бюджетного законодавства 

кошти на виконання заходів Програми, забезпечення діяльності ВП ГУНП, МРВ 

УСБУ, інших правоохоронних органів, громадських формувань з охорони 

громадського порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху на території 

міської ОТГ. Фінансування Програми проводити в межах виділених коштів на 

поточний рік.  

Фінансове управління, Головне управління Національної 

поліції в Черкаській області, Управління СБ України в 

Черкаській області 

2021–2025 роки 

7.7.2. Сприяти фінансуванню заходів щодо забезпечення в необхідній 

кількості посвідчень, форменого одягу громадським помічникам ДОП, надання 

приміщень, їх ремонту та обладнання офісів поліції, створення належних умов 

для роботи ДОП, їх громадських помічників, ПОГ та громадських формувань з 

охорони громадського порядку. 

Фінансове управління, Головне управління Національної 

поліції в Черкаській області 

2021–2025 роки 

7.7.3. Здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення службової 

дисципліни і законності в діяльності органів поліції, підвищення рівня їх 



професійної готовності до виконання покладених обов’язків охорони прав і 

свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. 

РВП ГУНП 

2021–2025 роки 

7.7.4. Забезпечити систематичне інформування населення про результати 

діяльності органів поліції, зокрема у боротьбі із кримінальними 

правопорушеннями, корупцією, сприянні наповненню державного бюджету 

тощо. Формувати у громадськості стійке неприйняття цінностей кримінального 

світу та усвідомлення необхідності власної обережності з метою не стати 

жертвами злочинних посягань насильницького або корисливого характеру. 

РВП ГУНП, МРВ УСБУ (за згодою), прокуратура (за 

згодою) 

2021–2025 роки 

7.7.5. За рахунок коштів, що виділяються на реалізацію Програми, 

здійснити заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення ВП 

ГУНП шляхом придбання автомобільного транспорту, паливно-мастильних 

матеріалів та запасних частин на службові автомобілі, засобів зв’язку та 

індивідуального захисту, комп’ютерної, спеціальної та іншої техніки і 

обладнання, ремонту, реконструкції та будівництва приміщень цих органів, 

розширення системи відеоспостереження, шляхом придбання та встановлення 

камер відеоспостереження у публічних місцях, вирішення житлових та інших 

соціально-побутових проблем працівників поліції. 

Головне управління Національної поліції в Черкаській 

області 

2021–2025 роки 

7.7.6. За рахунок коштів, що виділяються на реалізацію Програми, 

здійснити заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення 

органів Служби безпеки України шляхом придбання автотранспорту, запасних 

частин та паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів,  

комп’ютерної, спеціальної та іншої техніки і обладнання, засобів зв’язку, 

форменого одягу, ремонту, реконструкції та будівництва приміщень цих органів, 

а також вирішення житлових і соціально-побутових проблем їх працівників. 

Управління СБ України в Черкаській області 

2021–2025 роки 

8. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 



Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щорічно, 

виходячи з їх фінансової спроможності. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 

здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, 

встановленому законодавством. 

Розрахунок потреби фінансування Програми за рахунок коштів місцевого 

бюджету наведено у додатку до Програми. 

9. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

– зростання довіри населення до органів поліції шляхом якісного надання 

поліцейських послуг; 

– підвищення рівня вуличної безпеки, зниження кількості тяжких та 

особливо тяжких злочинів у громадських місцях та на вулицях; 

–  забезпечення оперативності реагування на вчинені правопорушення та 

їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 

громадських місцях; 

– зниження рівня дитячої злочинності; 

– зниження рівня дорожньо-транспортних пригод на автошляхах та 

зменшення кількості постраждалих внаслідок ДТП; 

– зниження рівня порушень правил реалізації алкогольної, тютюнової, 

лікеро-горілчаної продукції та спирту; 

– зниження рівня корупції серед службових осіб місцевих органів влади,  

працівників правоохоронних, державних контролюючих органів, органів, 

наділених дозвільними та владними повноваженнями, у тому числі зловживань 

при використанні бюджетних коштів та земельних ресурсів; 

– удосконалення системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, 

злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, а також іншими 

антисоціальними явищами; 

– активізація діяльності місцевих органів влади, пов’язаної з 

профілактикою правопорушень, удосконалення механізму координації роботи 

із залучення до цього процесу громадськості; 

– поліпшення фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної 

діяльності та кадрового потенціалу органів поліції. 

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 

до Програми забезпечення 

правопорядку та профілактики 

злочинності на території 

Золотоніської територіальної громади 

на  2021–2025 роки 

 

 

Розрахунок 

потреби фінансування Програми забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 

території Золотоніської територіальної громади на  2021–2025 роки 

 

1. Організація транспортного забезпечення: 

Придбання бензину для виїзду до населених пунктів Золотоніської міської ТГ 

дільничних офіцерів поліції, поліцейських груп реагування патрульної поліції, оперативних 

працівників кримінальної поліції, слідчих на місця скоєння кримінальних правопорушень та 

інших подій, проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів, конвоювання 

затриманих. 

– потреба бензину: 5авт. х 5л х 365 = 9125л х 26 грн. 00 коп. = 237 250,00 грн. х 5 

років = 1 186 250,00 грн. 

– придбання акумулятора: 3шт. х 1560 грн. 00 коп. = 4680,00 грн. х 5 років = 23 

400,00 грн. 

– придбання запчастин: 20 000,00 грн. х 5 років = 100 000,00 грн. 

2. Розширення системи відеоспостереження «Безпечне місто»: 

Придбання та встановлення камер відеоспостереження на в’їздах та виїздах з/до 

населених пунктів  Золотоніської міської ТГ, у т.ч. із спеціальним програмним 

забезпеченням розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, перекриття ділянок з 

найбільш високим рівнем вчинення кримінальних правопорушень, встановлення кнопок 

виклику поліції в публічних місцях. 

– потреба: 50 000, 00 грн. х 5 років = 250 000,00 грн. 

3. Ремонт службових приміщень: 

– потреба: 50 000, 00 грн. х 5 років = 250 000,00 грн. 

Всього: 361 930,00 грн. х 5 років = 1 809 650,00 грн. 

 

 

 

 

 
 

 
 


