
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

П’ЯТА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  17 вересня 2021 року                                    № 62 

смт Голованівськ 

 

Про затвердження Комплексної 

програми «Сприяння діяльності 

правоохоронним органам на 

території Голованівського 

району на 2021-2025 роки» 
 

 Для належного функціонування правоохоронних органів на території 

Голованівського району, відповідно до статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити комплексну програму «Сприяння діяльності 

правоохоронним органам на території Голованівського району на 2021-2025 

роки» (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та 

боротьби з корупцією. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Голованівської 

районної ради 

17 вересня 2021 року № 62 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

Сприяння діяльності правоохоронним  органам  

на території  

Голованівського району 
на 2021-2025 роки 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Комплексна програма сприяння діяльності правоохоронним органам на 

території Голованівського району  на 2021-2025 роки (далі – Програма) 

розроблена із урахуванням норм і вимог діючих законодавчих і нормативно-

правових актів України. 

Програма розроблена відповідно до:  

Закону України "Про Національну поліцію"  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

 

ІІ.  ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 
 

 В ході змін адміністративно-територіального  устрою країни  та 

процесу децентралізації, станом на 01 серпня 2021 року у Голованівському 

районі  діють наступні  правоохоронні органи: 
- Голованівський районний відділ поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області  

- Сектор поліцейської діяльності  № 1 Голованівського районного відділу поліції 

ГУ НП в Кіровоградській області  смт Вільшанка;  

- сектор поліцейської діяльності № 2 Голованівського районного відділу поліції 

ГУ НП в Кіровоградській області в м(Благовіщенськ);  

- сектор поліцейської діяльності № 3 Голованівського районного відділу поліції 

ГУ НП в Кіровоградській області смт Новоархангельськ;  

- Відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області (м. Гайворон) 

- Голованівська окружна прокуратура; 

- Голованівське районне відділення УСБУ В Кіровоградській області в м. 

Гайворон 

- Сервісний центр МВС України в м. Благовіщенське. 

 

Для  належного функціонування правоохоронних органів району, а саме.  

забезпечення громадської безпеки і правопорядку; безпеки дорожнього руху; 



удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення 

ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності, 

покращення ефективності нагляду за дотриманням законності в районі, 

профілактики, попередження та ліквідації наслідків терористичних проявів, 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

злочинності, надання якісних адміністративних послуг тощо, необхідно 

впровадити комплекс заходів на місцевому рівні з метою надання фінансової 

підтримки правоохоронним органам Голованівського району для покращення 

матеріально-технічної бази, (матеріально-технічного забезпечення) 

придбання  комп’ютерної та оргтехніки, автотранспорту, паливно-

мастильних матеріалів, запчастин, проведення  обслуговування  

автотранспорту,  робіт з реконструкції та ремонту приміщень. 

 

Отже, в основі реалізації Програми покладено принцип об’єднання 

зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів та громадськості для забезпечення публічної безпеки 

і порядку, забезпеченню стабільного соціально-економічного розвитку 

Голованівського району та  покращення його іміджу 

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є забезпечення ефективної підтримки   органами 

місцевого самоврядування  району діяльності правоохоронних органів 

району шляхом поліпшення їх матеріально-технічного  забезпечення. 

 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування  програми здійснюється в межах фінансових можливостей 

районного, сільських і селищних бюджетів ті інших передбачених законом 

джерел. 

 

V. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 

Напрями і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання 

проблеми та досягнення мети Програми, зазначені у додатках. 

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється  районною 

радою. 

Загальний контроль за реалізацією заходів Програми здійснюється 

постійною комісією  районної ради з питань  регламенту, депутатської 

діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами 

та боротьби з корупцією 

 


