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Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії 

злочинності на території Городищенської сільської ради  

на 2021-2023 роки 
 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

відділення поліції №3  (м.Луцьк) 

Луцького районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції у Волинській 

області 

2. Розробник Програми відділення поліції №3  (м.Луцьк) 

Луцького районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції у Волинській 

області 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

відділення поліції №3  (м.Луцьк) 

Луцького районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції у Волинській 

області 

4. Учасники Програми відділення поліції №3  (м.Луцьк) 

Луцького районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції у Волинській 

області, громадське формування  

«Варта порядку»,  Городищенська 

ТГ. 

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Городищенської   ТГ 

7. Загальний обсяг ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього:  

480 000 грн. 

7.1. у тому числі:  

 коштів сільського бюджету 480 000 грн. 
 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Стан правопорядку на території Городищенської сільської ради Луцького 

району впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення 

правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчинені протиправних 

дій осіб, притягненню їх до передбаченої законом відповідальності, а також 

запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення 

причин та запобігання виникнення умов, що сприяють їх вчиненню. 

Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють скоєнню 

злочинів пов’язані в першу чергу з соціально-економічними та 

загальнодержавними процесами, до яких слід віднести: погіршення технічного 

житлового (державного, кооперативного, відомчого) фонду, зменшення 

асигнувань на виконання необхідних заходів. 

Здійснення заходів, передбачених Програмою з профілактики 

злочинності, дає змогу певною мірою покращити стан правопорядку на 

території Городишенської сільської ради та удосконалити систему 

профілактики правопорушень. 

 Зазначені умови визначають необхідність запровадження невідкладних 

заходів шляхом їх розроблення, затвердження і реалізації «Програми заходів 

щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 

2021-2013 роки» (далі – Програми). 

 

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень; 

- удосконалення методів роботи з їх профілактики; 

- забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі 

чітко визначених пріоритетів; 

- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи 

серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних 

органів, органів місцевого самоврядування та громадськості. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, терміни виконання завдань, засобів 

Однією із основних форм та методів забезпечення особистої  безпеки 

громадян та  протидії злочинності є принцип комплексного використання сил і 

засобів в охороні громадського порядку як узгодженої розстановки працівників 

секторів реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції, 

Національної гвардії України, інших сил поліції та громадських формувань з 

охорони громадського порядку та державного кордону за єдиним комплексним 

планом, з метою ефективного їх використання в охороні громадського порядку, 

об’єктів народного господарства, а також у забезпеченні дорожнього руху на 

території населеного пункту, району. 

Одним із оптимальних способів розв’язання покращення роботи 

підрозділів, які залучаються до виконання заходів із забезпечення особистої 

безпеки громадян та протидії злочинності є розроблення комплексу заходів з 



відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та 

системному вирішенню питань реалізації пріоритетних завдань Програми. Це 

покращить ефективність несення служби із охорони громадського порядку та 

публічної безпеки на території Городищенської територіальної громади. 

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.  

 

4. Перелік завдань і заходів  Програми, напрямки використання 

бюджетних коштів та результативні показники 
4.1. Оптимізація структури органів, установ та організацій, що 

здійснюють заходи з профілактики правопорушень. 

4.2. Підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, 

що здійснюють заходи з профілактики правопорушень. 

4.3. Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 

запровадження їх  практику. 

4.4. Посилення контролю за дотриманням законодавства під час 

провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав. 

4.5. Усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та 

створення умов для його ліквідації. 

4.6. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження 

історико-культурних цінностей. 

4.7. Запобігання вчиненню кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності 

осіб, причетних до їх вчинення. 

4.8. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі. 

4.9. Забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для 

бездомних громадян і безпритульних дітей. 

4.10.  Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема 

захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства. 

4.11.  Виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-

виховних програм профілактики правопорушень. 

4.12.  Удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

організованій злочинності та корупції. 

4.13.  Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення превентивної діяльності. 

Перелік напрямків, завдань та заходів Програми наведений у додатку 2 до 

Програми. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми 

покладені на Городищенську сільську раду. Відповідальним виконавцем 

Програми є відділення поліції  №3 (м. Луцьк) Луцького районного відділення 

поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області. 



З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та 

прозорості управлінсько-організаційного і фінансового забезпечення реалізації 

Програми функції щодо здійснення систематичного моніторингу її виконання 

покладаються на постійну комісію з питань дотримання прав людини, 

законності, боротьби із злочинністю та корупцією. 

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії Городищенської 

сільської ради після завершення її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

6.1. Активізація діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язана з 

профілактикою правопорушень, удосконалення механізму координації роботи із 

залучення до цього процесу громадськості. 

6.2. Створення системи профілактики правопорушень,  спрямованої на 

соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення 

боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю 

неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами. 

6.3. Підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання 

молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення 

інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, спецкурсів, 

підготовки і видання підручників з питань профілактики правопорушень. 

6.4. Удосконалення системи державного контролю за станом роботи із 

запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і службових 

осіб та своєчасного виявлення. 

6.5. Підвищення оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 

громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну 

інформацією між підрозділами Національної поліції та органами місцевого 

самоврядування. 

6.6. Стабілізація криміногенної ситуації на території Городищенської 

сільської ради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 1  

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми  забезпечення особистої безпеки громадян та протидії 

злочинності на території Городищенської сільської ради на  2021- 2023 

роки 

 

 

 

Обсяг  

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

 

Етапи виконання Програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 
І 

2021 рік 

(тис. 

грн.) 

IІ 

2022 рік 

(тис. 

грн.) 

ІІІ 

2023 рік 

(тис. 

грн.) 

Обсяг 

фінансових 

ресурсів всього 

160 000 

грн. 

160 000 

грн. 

160 000 

грн. 

480 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Додаток   

                                                                             до Програми забезпечення 

                                                                               особистої безпеки громадян  

                                                                              та протидії злочинності на  

                                                            2021-2023 роки 

 
Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення особистої безпеки громадян  

та протидії злочинності на території Городищенської сільської ради на 2021 - 2023 роки 

 

№з

/п 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні 

завдання) 

та перелік заходів Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела фінансува 

ння 

Орієнто

вні 

обсяги 

фінансу

вання 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

 

1. У відповідності до Закону України «Про 

участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» 

забезпечити тісну взаємодію працівників 

поліції з громадським формуванням з 

охорони громадського порядку та 
державного кордону «Варта порядку». 

При внесенні змін до бюджету 

передбачити кошти для підтримки 

працівників поліції,  громадського 

формування «Варти порядку» 

забезпечення паливо -  мастильними 

матеріалами для   проведення спільних 

рейдів, патрулювань, відпрацювань 

населених пунктів зі складною 

оперативною обстановкою на території 

Городищенської ТГ. 

2021- 

2023 

роки 

ВП № 3 (м.Луцьк)  

Луцького РУП 

ГУНП у 

Волинській області, 

Городищенська  ТГ 

Бюджет 

Городинської  

ТГ 

30,00 Забезпечення 

публічного порядку 

та безпеки громадян 

на території   

Городищенської  ТГ 



 

2. 

Передбачити кошти на придбання  паливо-

мастильних матеріалів, автотранспорту, 

комп’ютерної  техніки, радіостанцій, 

засобів зв’язку, відеореєстраторів, 

планшетів, термопринтерів, а також  

оргтехніки. 

2021-  

2023 

роки 

ВП № 3 (м.Луцьк)  

Луцького РУП 

ГУНП у 

Волинській області, 

Городищенська  ТГ 

Бюджет  

Городищенської ТГ 

150,00 Забезпечення на 

належному рівні 

роботи працівників  

поліції 

3. Періодично узагальнювати стан 

громадського порядку в місцях 

розташування і роботи, нічних закладів 

торгівлі, дискотек, клубів. В разі 

виявлення чинників, які прямо впливають 

на стан вуличної злочинності і безпеку 

громадян готувати відповідні подання і 

забезпечити реагування щодо обмеження 

режиму роботи зазначених закладів. 

2021 – 

2023 

роки 

ВП № 3 (м.Луцьк)  

Луцького РУП 

ГУНП у 

Волинській області, 

Городищенська  ТГ 

  Забезпечення 

публічного 

(громадського) 

порядку та безпеки 

громадян, 

недопущення 

перебування дітей 

без супроводу 

дорослих після 22:00 

год. у розважальних 

закладах. 

4. З метою формування у населення 

позитивної громадської думки 

організувати на регулярній основі в 

засобах масової інформації цикли передач 

та спеціальні рубрики про позитивний 

досвід роботи працівників поліції. 

2021 – 

2023 

роки 

ВП № 3 (м.Луцьк)  

Луцького РУП 

ГУНП у 

Волинській області 

  Інформування 

населення про 

результати роботи 

працівників поліції 

5. Для забезпечення широкої гласності в 

роботі працівників Національної  поліції 

продовжувати практикувати обов’язкові 

щоквартальні звіти перед населенням 

району, за участю керівників  ВП №3 

2021 – 

2023 

роки 

ВП № 3 (м.Луцьк)  

Луцького РУП 

ГУНП у 

Волинській області 

  Довіра населення  

до поліції 



(м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП  у 

волинській області та Городищенської  ТГ.   

6. Забезпечити постійний моніторинг 

громадської думки щодо діяльності 

поліції, її вплив на стан правопорядку в 

районі та  взаємодія з громадським 

формуванням з охорони громадського 

порядку та державного кордону «Варта 

порядку». Використовувати різні  методи 

цієї роботи: анонімне анкетування, 

інтерактивне опитування через Інтернет, 

відео зйомку, тощо. На підставі 

результатів вивчення громадської думки 

приймати відповідні рішення, 

оприлюднювати їх через засоби масової 

інформації.  

2021 – 

2023 

роки 

ВП № 3 (м.Луцьк)  

Луцького РУП 

ГУНП у 

Волинській області 

  Довіра населення  

до поліції 
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Встановлення в місцях масового 

скупчення, а також на автодорогах та  

в'їздах (виїздах) в населених пунктах 

Городищенської  ТГ розумних камер 

відеоспостереження з можливістю 

розпізнавати номерні знаки та обличчя 

людей. 

 

2021- 

2023 

Городищенська  ТГ  300,00 Ефективність у 

розкритті 

кримінальних, 

адміністративних 

правопорушень та 

попередженні їх 

вчиненні. 
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