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Районна комплексна програма 

профілактики злочинності на 2018-2020 роки 

 

І. Загальні положення 

 

Районна програма забезпечення реалізації заходів Комплексної програми 

профілактики злочинності на 2018-2020 роки (далі – програма) розроблена 

відповідно до Конституції України, законів України «Про поліцію», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації». 

Програма – це комплекс організаційно правових заходів місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів Міністерства 

внутрішніх справ в області, спрямованих на суттєве поліпшення якості 

профілактики і протидії злочинності, зміцнення матеріально – технічної бази 

управління Міністерства внутрішніх справ України в області. 

Метою програми є підвищення ефективності роботи органів внутрішніх 

справ області, забезпечення активної наступальної протидії злочинності, 

посилення профілактичної роботи місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування щодо усунення факторів, що негативно впливають 

на стан правопорядку в регіоні, об’єднання їх зусиль та зусиль громадськості 

для забезпечення законності і правопорядку в районі на основі чітко 

визначених пріоритетів. 

Головним напрямком програми є вдосконалення системи взаємодії щодо 

забезпечення надійного захисту особистості, суспільства та держави від 

злочинних посягань. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою даної програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності в Голованівському районі і досягнення зменшення темпів її росту 

на основі чітко визначених пріоритетів, поступового збільшення зусиль 

держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, способів і 

методів попередження і розкриття злочинів. 

Досягненню мети напрямку програми сприятимуть заходи спрямовані на: 

1) створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 

2) ослаблення дії криміногенних факторів; 

3) припинення зрощування кримінальних структур з органами державної 

влади; 

4) обмеження і припинення консолідації організованої та інших найбільш 

небезпечних форм злочинності; 
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5) недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх; 

6) витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя; 

7) викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні 

відносини; 

8) утворення надійних перешкод посиленню кримінального насильства; 

9) обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, 

кримінальних проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для 

злочинності явищ. 

 

ІІІ. Результати реалізації програми 

 

У результаті реалізації заходів програми очікується: 

1) зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, 

викликаної її впливом; 

2) зменшення впливу організованої злочинності на економічну та 

політичну сфери суспільства; 

3) зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади 

від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи 

прийняття і виконання управлінських рішень; 

4) істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних 

посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення 

обсягів «тіньової» економіки; 

5) поліпшення захисту правоохоронними органами прав: свобод і 

власності громадян, створення безпечних умов життя; 

6) мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин 

і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

7) зниження рівня вживання наркотиків населенням, припинення 

транзиту наркотичних засобів через територію району; 

8) створення системи ресоціалізації осіб які звільнилися з місць 

позбавлення волі; 

9) підтримання громадського порядку та безпеки громадян на 

максимально високому рівні; 

10) досягнення належного рівня фінансового і матеріального 

забезпечення правоохоронної та профілактичної роботи. 

 

IV. Організаційне забезпечення профілактики злочинності 
 

1. Здійснення систематичного аналізу стану правопорядку у кожному 

населеному пункті району. 
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, виконавчі комітети сільських та селищних рад 

 

Щокварталу протягом 2018-2020 років 
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2. Удосконалення та посилення взаємодії з правоохоронними органами. 

Розгляд стану додержання законності та правопорядку, конституційних прав і 

свобод людини у районі (за участю відділу поліції ГУНП в області, прокурора 

району). 
Райдержадміністрація 

 

Щокварталу протягом 2018-2020 років. 

 

3. Забезпечення систематичної та ефективної роботи спостережних та 

адміністративних комісій. 
Райдержадміністрація, виконавчі комітети сільських та 

селищних рад 

 

Протягом 2018-2020 років 

 

4. Забезпечення постійного висвітлення діяльності районних органів 

виконавчої влади, інформування населення про зміни в законодавстві України, 

стан правопорядку в районі. З цією метою проводити відповідні конференції, 

круглі столи, зустрічі керівників органів виконавчої влади, органів юстиції, 

правоохоронних органів району з журналістами та громадськістю. 
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, Голованівський відділ Новоукраїнської місцевої 

прокуратури 

 

Щомісяця протягом 2018–2020 років 

 

5. У разі ускладнення оперативної обстановки на території району, чи 

окремих населених пунктах організовувати та проводити їх профілактичні 

відпрацювання. 
Голованівський відділ поліції ВП ГУНП в Кіровоградській 

області 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

6. Вживати заходів щодо реконструкції службових приміщень 

Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, ремонту 

системи теплопостачання, встановлення енергозберігаючих вікон, забезпечення 

засобами зв’язку, оргтехнікою та автотранспортом, паливно-мастильними 

матеріалами, запчастинами та ремонтом автотранспорту, забезпечення 

планшетними комп'ютерами слідчо-оперативних груп з метою прискорення 

реагування на повідомлення про допомогу. 
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області 

 

Протягом 2018-2020 років 

      

V. Охорона конституційних прав громадян, захисту життя, 
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здоров’я, честі і гідності людини та її майна від злочинних посягань 

 

1. Забезпечити системну роботу із зверненнями громадян, вжити 

вичерпних заходів щодо відновлення порушених прав і свобод людини. 

Поліпшити рівень активної роботи щодо вчасного вивчення найгостріших 

суспільно-значущих проблем, що порушують звернення громадян і потребують 

негайного вирішення. Вжити адекватних заходів реагування. 
Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні 

органи міністерств і відомств України в районі, виконавчі 

комітети сільських та селищних рад 

 

Протягом 2018-2020 років 

 

2. Проводити облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні 

особи, визнані недієздатними, психічнохворі, хворі на алкоголь і наркоманію з 

метою забезпечення їм особистої безпеки та недопущення незаконного 

відчуження житла. 
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

      

VІ. Усунення причин і умов, що сприяють втягуванню молоді та  

підлітків у протиправну діяльність 

 

1. Здійснювати своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і 

системну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання 

таким сім’ям адресної допомоги. 
Служба у справах дітей, відділ освіти молоді та спорту, 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  

 

Протягом 2018–2020 років 

 

2. Проводити семінари, наради щодо координації зусиль місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 

благодійних фондів та визначення заходів щодо запобігання бродяжництву. 
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, служба у справах дітей райдержадміністрації, 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Протягом 2018 – 2020 років 
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3. Систематично аналізувати на спільних засіданнях колегій і нарадах 

стан роботи з профілактики правопорушень, бездіяльності і безпритульності 

серед підлітків. 
Райдержадміністрація, Голованівський відділ поліції ГУНП 

в Кіровоградській області, служба у справах дітей, відділ 

освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

4. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного виховання 

неповнолітніх, позбавлених батьківського піклуванні, як дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї. 
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

 

Протягом 2018–2020 років 

 

5. Активізувати роботу щодо залучення до занять спортом дітей з 

малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків схильних до 

правопорушень. 
Відділ освіти, молоді та спорту,відділ культури, туризму та 

культурної спадщини райдержадміністрації, районний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

6. Забезпечити збереження діючого районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді не допускати ліквідації або призупинення його 

діяльності, скорочення чисельності працівників. 
Райдержадміністрація, районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 

Протягом 2018–2020 років 
  

7. Забезпечити першочергову професійну підготовку та наступне 

працевлаштування незайнятої молоді, яка шукає роботу вперше. 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

8. Здійснювати бронювання робочих місць для неповнолітніх, тому числі 

для тих, які звільнилися з місць позбавлення волі, створити умови для освоєння 

ними робітничих  професій. 
Районний центр зайнятості 

 

Протягом 2018–2020 років 
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9. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо захисту 

особистих, житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що перебувають в інтернатних закладах системи 

соціального захисту населення області. 
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

10. З метою організації цікавого дозвілля неповнолітніх і молоді вжити 

невідкладних заходів щодо збільшення клубних формувань у закладах культури 

клубного типу, сприяти поліпшенню якості культурно-масових акцій, програм, 

заходів, їх орієнтацію на підвищення духовності та моральності у суспільстві. 
Відділ культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та 

селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

VІІ. Запобігання та протидія поширенню наркоманії, 

пияцтву та алкоголізму 

 

1. Систематично проводити районні культурно-мистецькі заходи, акції 

«Молодь проти злочинності та насильства», «Молодь за здоровий спосіб 

життя» за участю громадських організацій, творчих колективів. 
Відділ культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації, сільські та селищні ради 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

2. Проводити профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік 

осіб, які зловживають спиртними напоями. Вчиняють правопорушення, 

займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають 

наркотичні засоби або психотропні речовини, для застосування до них заходів 

впливу згідно з Законом України. 
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, служба у справах дітей райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських та селищних рад 

 

За окремим планом протягом 2018-2020 років 

 

 3. Забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним 

використанням наркотичних та психотропних лікарських засобів у лікувальних 

закладах охорони здоров’я охорони здоров’я. Вжити заходів щодо 

недопущення витоку у нелегальний обіг наркотичних засобів. 
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Голованівська центральна районна лікарня, 

Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області  

 

Протягом 2018–2020 років 

 

4. Організовувати та проводити перевірки дотримання у розважальних 

закладах та місцях масового відпочинку молоді «Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  

та зловживання ними».  
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

5. Залучити представників релігійних організацій до профілактики 

наркоманії, інших негативних явищ у молодіжному середовищі. 
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та 

селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

6. Запровадити різні види соціальної антинаркотичної, антиалкогольної 

пропаганди та реклами з метою формування у свідомості громадян, особливо у 

молоді, негативного ставлення до вживання наркотиків та алкоголю. 
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських  

та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

VІІІ. Заходи щодо профілактики злочинів серед раніше засуджених 

 

1. Здійснювати бронювання робочих місць на підприємствах та 

організаціях усіх форм власності для працевлаштування осіб звільнених з місць 

позбавлення волі, сприяти соціальній адаптації даної категорії громадян. 
Районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських 

та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 
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2. Вжити заходів щодо влаштування до інтернатних закладів системи 

соціального захисту населення осіб пенсійного віку та інвалідів, які звільнилися 

з місць позбавлення волі та втратили соціально-корисні зв’язки з родиною. 
Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських  

та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

3. Проаналізувати ефективність діяльності спостережних комісій, у разі 

необхідності повнити їх склад, та забезпечити своєчасне вирішення питань 

щодо соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 
Райдержадміністрація, виконавчі комітети сільських та 

селищних рад  

 

Протягом 2018–2020 років 

IХ. Охорона громадського порядку та безпеки дорожнього руху 

 

1. Активізувати роботу зареєстрованих громадських формувань з охорони 

громадського порядку. Вжити заходів щодо створення таких формувань у 

кожній сільській раді. 

Під час уточнення місцевих бюджетів на 2016-2020 років та затвердження 

їх на наступні роки розглядати питання щодо фінансової підтримки 

забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку та заохочення помічників дільничних інспекторів поліції відповідно до 

Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону». 
Райдержадміністрація, Голованівський відділ поліції 

ГУНП в Кіровоградській області, виконавчі комітети 

сільських та селищних рад 

 

Протягом 2018 року 

 

 2. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та 

вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та безпечними 

умовами дорожнього руху проводити комплексне обстеження вулично-

дорожньої мережі. 
Райдержадміністрація, Голованівський відділ поліції 

ГУНП в Кіровоградській області, виконавчі комітети 

сільських та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

 3. Здійснити заходи щодо облаштування освітлення вздовж доріг 

загального користування державного та регіонального значення в населених 

пунктах району. 
Райдержадміністрація, Пушківська сільська рада 
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Протягом 2018–2020 років 

 

Х. Подолання територіальної загрози та територіальної  

цілісності України 

 

1. Поліпшення ефективності роботи з профілактики та протидії 

злочинності, що здійснюється підрозділами Управління Служби безпеки 

України в Кіровоградській області. 

 Під час уточнення місцевого бюджету на 2016-2020 роки та на виконання 

Закону України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» 

від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», з 

метою профілактики, попередження та ліквідації наслідків терористичних 

проявів на території Голованівського району, розглядати питання фінансової 

підтримки співробітників Гайворонського міжрайонного відділення Управління 

Служби безпеки України в Кіровоградській області для проведення 

оперативно-розшукових заходів на території Голованівського району.  
Гайворонське міжрайонне відділення Управління  

Служби безпеки України в Кіровоградській області, 

райдержадміністрація 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

ХІ. Профілактика протидії корупції 

        

1. Забезпечити відкритість і прозорість у діяльності органів влади, 

додержання державними службовцями та посадовими особами місцевого 

самоврядування вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» 

відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України з даних 

питань. 
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі 

комітети сільських та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

2. Забезпечити подання до облдержадміністрації достовірної інформації 

про виконання на території району вимог Закону України «Про боротьбу з 

корупцією». 
Сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної 

та режимно-секретної роботи апарату 

райдержадміністрації 

 

Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітний 

квартал протягом 2018–2020 років 
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 3. З метою запобігання корупції при видачі документів дозвільно-

погоджувального характеру організувати роботу центрів видачі документів 

дозвільного характеру за принципом організації єдності. 
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 

інфраструктури райдержадміністрації, виконавчі комітети 

сільських та селищних рад 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

 4. Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог Закону 

України «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти». 
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 

інфраструктури райдержадміністрації, Голованівський 

районний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській 

області 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

ХІІ. Заходи щодо посилення захисту економічних  

відносин від злочинних посягань 

 

 1. Активізувати роботу відомчого контролю щодо забезпечення 

дотримання державної фінансової дисципліни, ощадливого і раціонального 

використання  та обліку матеріальних цінностей і коштів. 
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 

інфраструктури райдержадміністрації 

 

Протягом 2018–2020 років 

 

ХІІІ. Фінансове забезпечення реалізації програми 
 

 1. Фінансове забезпечення реалізації заходів програми за рахунок коштів 

державного бюджету, місцевих бюджетів у межах чинного законодавства, 

інших джерел не заборонених законодавством (додатки 1, 2). 

2. Вирішити питання про придбання канцтоварів, паливно-мастильних 

матеріалів, засобів зв’язку, аудіо і відеоапаратури та оргтехніки, іншого 

потрібного обладнання по профілактиці злочинності. Для виконання заходів по  

виконанню програми використовувати наявні канали міжміського зв’язку з 

оплатою коштів, виділених для виконання програм. 

  

ХІV. Реалізація програми та контроль за її виконанням. 

 

 1. Реалізація програми забезпечується головою районної державної 

адміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, 
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територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільськими та 

селищними головами. 

 

_________________________



Додаток 1  

до Комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 

6 квітня 2018року № 299 

  

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Районної комплексної програми 

профілактики злочинності на 2018–2020 роки 

Голованівським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області* 

 

№ 

п/п 
Назва програми 

Відповідальні за 

забезпечення реалізації 

програм 

Термін 

виконан

ня 

Фінансове забезпечення (тис.грн. ) Результат впровадження 

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансування 

у тому числі за рахунок 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

Районний  

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

інших джерел 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Районна комплексна 

програма профілактики 

злочинності на 2018-

2020 роки 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції, 

мобілізаційної та 

режимно-секретної  

роботи апарату 

райдержадміністрації, 

Голованівський відділ 

поліції ГУНП в 

Кіровоградській області 

      Удосконалення форм і методів 

профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів у 

сфері протидії злочинності. 

Надання підтримки у сприянні 

вирішенню питань із засобами 

зв'язку, оргтехнікою 

автотранспортом, паливно- 

мастильними матеріалами, 

запчастинами та ремонтом 

автотранспорту, проведення робіт з 

реконструкції та ремонту приміщень 

Голованівського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області, 

забезпечення планшетними 

комп'ютерами слідчо-оперативних 

груп. 

      

2018 рік 40,0 - - 40,0 - 

2019 рік 50,0 - - 50,0 - 

2020 рік 50,0 - - 50,0 - 

 ВСЬОГО         

      

2018 рік 40,0 - - 40,0 - 

2019 рік 50,0 - - 50,0 - 

2020 рік 50,0 - - 50,0 - 

 

*Примітка. У межах фінансових можливостей та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
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_______________________________ 

 



Додаток 2  

до Комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 

6 квітня 2018року № 299 

  

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Районної комплексної програми профілактики злочинності на 2016–2020 роки для на території Голованівського 

району співробітниками Гайворонського міжрайонного відділення Управління Служби безпеки України в 

Кіровоградській області* 

 

№ 

п/п 
Назва програми 

Відповідальні за 

забезпечення реалізації 

програм 

Термін 

виконан

ня 

Фінансове забезпечення (тис.грн. ) Результат впровадження 

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансування 

у тому числі за рахунок 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

Районний  

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

інших джерел 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Районна комплексна 

програма профілактики 

злочинності на 2018-

2020 роки 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції, 

мобілізаційної та 

режимно-секретної  

роботи апарату 

райдержадміністрації 

      Профілактика, попередження та 

ліквідації наслідків терористичних 

проявів,  підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів у 

сфері протидії злочинності. 

Надання підтримки у сприянні 

вирішенню питань із засобами 

зв'язку, оргтехнікою 

автотранспортом, паливно-

мастильними матеріалами, 

запчастинами та ремонтом 

автотранспорту, забезпечення 

планшетними комп'ютерами слідчо-

оперативних груп. 

      

2018 рік 40,0 - - 40,0 - 

2019 рік 40,0 - - 40,0 - 

2020 рік 40,0 - - 40,0 - 

 ВСЬОГО        

      

2018 рік 20,0 - - 20,0 - 

2019 рік 20,0 - - 20,0 - 

2020 рік 20,0 - - 20,0 - 

 

*Примітка. У межах фінансових можливостей та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
                                                                                                                                                                                                                   

_______________________________ 
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