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1. ПАСПОРТ
міської Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки
на території міста Южного на 2017 - 2020 роки
1.

Законодавчі
підстави для
виконання
Програми

Указ Президента України від 18.02.2002р. № 143 «Про заходи щодо
дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод
громадян», Указ Президента України від 06.06.2014р. № 504/2014
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2014 року «Про скасування деяких рішень Ради національної
безпеки і оборони України» та визнання такими, що втратили
чинність, деяких указів Президента України», Указ Президента
України від 16.06.2015р. № 341/2015 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про
заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні», Указ
Президента України від 19.07.2005р. № 1119/2005 «Про заходи щодо
забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності»,
Указ Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування».

2.

Розробник
Програми

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області

3.

Співрозробники Южненське ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області
Програми

4.

Відповідальний
виконавець
Програми

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області
Управління капітального будівництва Южненської міської ради
Фонд комунального майна Южненської міської ради

5.

Учасники
(співвиконавці)
Програми

Южненське ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Южненська міська студія
телебачення «МИГ»
Управління капітального будівництва Южненської міської ради
Фонд комунального майна Южненської міської ради

6. Мета Програми

Забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території міста
шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення
причин та умов учинення протиправних діянь, а також
налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної
влади та місцевого самоврядування; сприяння стабільному
соціально-економічному
розвитку
міста,
покращенню
інвестиційного клімату; створення системи соціальної профілактики
правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;
підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та
гостей міста Южного, удосконалення діяльності органів державної
влади та органів поліції, покращення їх матеріально-технічного
забезпечення.

7. Термін реалізації 2017 – 2020 роки
Програми

8.

Загальний обсяг
і джерела
фінансування
Програми,
2 644,1 тис.грн.
всього:
у тому числі:
коштів
місцевого
2 644,1 тис.грн.
бюджету

9.

Очікувані
результати
виконання
Програми

Передбачається, що реалізація Програми до 2020 року дасть
можливість:
- скоротити кількість злочинів проти життя, здоров`я та
майнових прав особи;
- підвищити рівень розкриття тяжких та особливо тяжких видів
злочинів;
- забезпечити на високому рівні публічний порядок та безпеку
громадян на вулицях міста;
- підвищити ефективність та оперативність роботи органів поліції
з реагування на заяви і повідомлення громадян про кримінальні
правопорушення, розшуку і затримання злочинців;
- покращити профілактику правопорушень в середовищі
неповнолітніх та молоді;
- підвищити рівень довіри населення до органів державної влади
та підвищити імідж поліції.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Успішне виконання покладених на органи поліції завдань щодо боротьби зі
злочинністю, особливо з її організованими формами, захисту економічних інтересів країни,
забезпечення конституційних прав громадян, попередження розповсюдження наркоманії,
алкоголізму, оперативної дії по розкриттю злочинів, захист майнових інтересів громадян,
належний правопорядок в місті залежить не тільки від професіоналізму та самовідданості
працівників поліції, ступеня довіри до них з боку населення, але й від належного соціальноправового захисту, фінансового і матеріально- технічного забезпечення їхньої діяльності.
Впродовж 2016 року до чергової частини Южненського МВ надійшло 3103 заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Із зареєстрованих 536
перенесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За 2016 рік слідчими слідчого відділення Южненського ВП внесено до ЄРДР 536
кримінальних правопорушень, з яких закінчено направлено до суду з обвинувальним актом
27 кримінальних проваджень, з угодами про примирення – 5.
За звітній період у результаті скоєння кримінальних правопорушень було завдано
збитків фізичним особам на загальну суму 116 000 грн., з яких відшкодовано 113 000 грн. та
накладено арешт на 100 000 грн.
Закрито за п.1 та п.2 ст.284 КПК України (за відсутністю події та складу
кримінального правопорушення) 417 кримінальних проваджень.
Співробітниками кримінальної поліції здійснено ряд організаційних та
профілактичних заходів по боротьбі зі злочинністю на території обслуговування.

Задокументовано 25 фактів крадіжок, 4 факта пограбувань та 3 факта розбоїв, 2
вбивства та вилучено із незаконного обігу наркотичних засобів – 12 гр. (канабіс), осіб, які
скоїли зазначені кримінальні правопорушення притягнуто до кримінальної відповідальності.
Впродовж звітного періоду зареєстровано 16 кримінальних правопорушень, скоєних в
громадських місцях, аналогічний період минулого року – 17, динаміка -3,2%.
На профілактичних обліках відділення перебуває 423 особи, із них: раніше судимі із
непогашеною судимістю – 53; адміннаглядних – 5; особи, які формально підпадають під
адміністративний нагляд – 6; засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі –
41; насильників – 11, причетних до скоєння наркозлочинів – 62.
Безпосередньо дільничними офіцерами поліції Южненського ВП протягом 2016 року
розкрито (за закінченими кримінальними провадженнями) 8 кримінальних правопорушень,
за участю - 28.
Працівниками сектору дільничних офіцерів поліції викрито та припинено 284
адміністративних правопорушення.
Поліцейськими під час несення служби із забезпечення публічної безпеки громадян
виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності 34 особи, які порушили
адміністративне законодавство, особисто викрито двох осіб у вчиненні кримінальних
правопорушень, пов'язаних з пограбуваннями та наркозлочинністю.
Забезпечено охорону публічного порядку під час проведення на території міста 67
спортивних змагань, в яких приймали участь близько 10 тис. учасників та глядачів (ОПП
здійснювали 348 співробітників), 20 публічно-політичних заходів за участю 15 тис.
мешканців та гостей міста (ОПП здійснювали близько 200 співробітників).
Сектором ювенальної превенції складено 43 адміністративних протоколів, в тому
числі відносно неповнолітніх – 20, дорослих – 23.
На території міста Южного знаходяться 4 ЗОШ та 5 дошкільні навчальні заклади.
Разом зі Службою у справах дітей Южненської міської ради та іншими службами і
підрозділами Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП, здійснено рейди – відпрацьовування
місць концентрації підлітків у вечірній та нічний час, з метою профілактики та виявлення
фактів правопорушень серед підлітків. За результатами вказаних рейдів виявлено 7
неповнолітніх, до керівництва закладів направленні відповідні подання про усунення причин
та умов порушення законодавства в цьому напрямку. Також здійснювались рейди-перевірки
торгівельних закладів, розташованих на території обслуговування з метою виявлення фактів
продажу в них дітям спиртних напоїв та тютюнових виробів. Виявлено 1 такий факт, винну
особу притягнуто до адміністративної відповідальності, та направлені відповідні подання до
органів місцевого самоврядування та контролюючих органів.
За вказаний період сектором ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей
Южненської міської ради було проведено 13 профілактичних бесід за місцем мешкання 7
родин, які стоять на обліку служби у справах дітей, як асоціальні сім’ї.
В цих умовах пріоритетними напрямками є створення систем соціальної
профілактики правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та
об’єктів в місті, яке, в свою чергу, вимагає розробки та реалізації довгострокових заходів
організаційного, практичного та профілактичного характеру. Початковим етапом
комплексного підходу до питання забезпечення безпеки в місті є ця Програма, розроблена з
урахуванням позитивного досвіду нині діючих міських програм аналогічного спрямування.

3. Мета Програми
Метою Програми є :
- забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території міста шляхом здійснення
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь,
а також налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого
самоврядування;
- сприяння стабільному соціально-економічному розвитку міста, покращенню інвестиційного
клімату;
- створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної
нетерпимості до злочинів;
- підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та гостей міста Южного,
удосконалення діяльності органів державної влади та органів поліції, покращення їх
матеріально-технічного забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми та необхідності
комплексного вирішення питання забезпечення безпеки
Оптимальним шляхом вирішення зазначених проблем є здійснення наступних дій на
таких пріоритетних напрямках як:
- захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
- ослаблення криміногенних факторів в місті;
- викорінення корупції;
- припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади та
органами поліції, подальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш
небезпечних форм злочинності в місті;
- недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо
неповнолітніх;
- забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху на автошляхах міста.
Засобами розв’язання проблем є суттєве покращення матеріально-технічного стану
оперативно-службової діяльності органів поліції міста, подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності, удосконалення системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі тощо.

5. Завдання Програми та оцінка ефективності від реалізації Програми
Основними завданнями програми є:
- стабілізація криміногенної ситуації на території міста, створення атмосфери
суспільної нетерпимості до злочинності;
- розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та реалізація їх на
практиці;
- здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в суспільстві,
правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення
профілактичної діяльності;
- недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо
неповнолітніх;
- виявлення фактів незаконного обігу наркотиків та реалізації алкогольних напоїв і
тютюнових виробів неповнолітнім;
- інформування населення про ризики та шкідливі наслідки вживання алкоголю для
здоров’я людини.

Соціальний ефект реалізації програми:
Передбачається, що реалізація Програми до 2020 року дасть можливість:
- скоротити кількість злочинів проти життя та здоров`я особи;
- підвищити рівень розкриття тяжких та особливо тяжких видів злочинів;
- забезпечити на високому рівні громадський порядок та безпеку;
- підвищити ефективність та оперативність роботи органів поліції з реагування на заяви і
повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший
термін;
- покращити профілактику правопорушень в середовищі неповнолітніх та молоді;
- підвищити рівень довіри населення до органів поліції та державної влади.
Результативні показники, що характеризують виконання Програми
№
з/п

1.

Заходи

Результативні показники

Одиниця
виміру

2017

2018

2019

2020

тис.грн.

100,0

-

-

-

тис.грн.

-

1 500,0

-

-

тис.грн.

198,0

198,0

198,0

198,0

тис.грн.

199,5

-

-

-

тис.грн.

52,6

-

-

-

комплект

1

-

-

-

шт.

-

1

-

-

од.

1

1

1

1

Безпечне
Показники затрат
Обсяг
видатків
на
створення
місто

проектної документації «Побудова
та
створення
системи
відеоспостереження у м. Южному
Одеської області» (III черга)
Обсяг видатків на побудову та
створення системи
відеоспостереження у м. Южному
Одеської області» (III черга)
Обсяг видатків на технічне
обслуговування існуючої системи
відеоспостереження у м. Южному
Одеської області»
Обсяг видатків на придбання
«Поліцейської станції»
Обсяг видатків на придбання
обладнання і предметів
довгострокового користування, в т.ч.
персональний комп’ютер, програмне
забезпечення для дільничних
інспекторів поліції

Показники продукту
Кількість створених комплектів
проектної документації
Кількість створених систем
відеоспостереження
Кількість систем
відеоспостереження, потребуючих
технічне обслуговування

№
з/п

Заходи

Результативні показники
Кількість «Поліцейських станцій»
Кількість одиниць комп’ютерного
обладнання
Кількість комплектів програмного
забезпечення

Одиниця
виміру

2017

2018

2019

2020

од.

1

-

-

-

од.

2

-

-

-

комплект

2

-

-

-

грн.

100 000

-

-

-

грн.

-

1 500 000

-

-

грн.

8 250

8 250

8 250

8 250

грн.

199 500

-

-

-

грн.

13 000

-

-

-

грн.

13 300

-

-

-

Показники ефективності
Середня вартість створення одного
комплекту проектної документації
Середня вартість на створення однієї
системи відеоспостереження
Середня вартість технічного
обслуговування однієї камери
відеоспостереження
Середня вартість однієї
«Поліцейської станції»
Середні витрати на придбання однієї
одиниці персонального комп’ютера
Середні витрати на придбання
одного комплекту програмного
забезпечення

Показники якості
Забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території міста шляхом здійснення
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а
також налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та гостей міста Южного,
удосконалення діяльності органів державної влади та органів поліції, покращення їх
матеріально-технічного забезпечення.

6. Строки та етапи виконання Програми. Ресурсне забезпечення Програми
Виконання Програми розраховано на 2017-2020 роки.
Обсяг фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням
вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України. Обсяг фінансових ресурсів є
орієнтовним та визначатиметься з урахуванням наявного ресурсу міського бюджету.

Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення Програми
тис.грн.
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів з
місцевого бюджету

За роками виконання, роки
2017

2018

2019

2020

Усього витрат на
виконання
Програми

550,1

1 698,0

198,0

198,0

2 644,1

7. Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/п

Перелік заходів
програми

Виконавці

Термін
виконання

2017

Фінансування ( тис. грн.)
2018
2019
2020

Усього

1. Організаційні заходи

1.3.

Забезпечення
проведення роботи з
розміщення
в
громадських місцях,
засобах
масової
інформації
,інтернеті
інформації
щодо
номерів контактних
телефонів
підрозділів
правоохоронних
органів , графіків
прийому громадян
посадовими
особами зазначених
органів,
номерів
«телефонів довіри»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Южненське ВП Лиманського ВП ГУНП в
Одеській області

постійно

Южненське ВП Лиманського ВП
ГУНП в Одеській області

1.2.

Ужити
організаційних
заходів
щодо
проведення
на
території
міста
семінарів,
нарад
керівництва
міськвідділу,
дільничних
інспекторів міліції,
представників
громадськості
з
метою
налагодження
співпраці
з
органами державної
влади та місцевого
самоврядування у
сфері профілактики
правопорушень
Організація
систематичного
роз’яснення
в
засобах
масової
інформації
про
необхідність участі
громадян в охороні
громадського
порядку,
запобіганні
та
протидії
злочинності
та
правопорушенням

Южненське ВП Лиманського ВП ГУНП в
Одеській області

1.1.

постійно

постійно

З
метою
забезпечення
правопорядку
в
місцях
масового
перебування
громадян,
розробити
та
постійно корегувати
з
урахуванням
оперативної
обстановки
маршрути
патрулювання

постійно

-

-

-

-

-

Южненське ВП Лиманського ВП
ГУНП в Одеській області

1.4.

2.3.

Виявлення
та
вилучення
неповнолітніх, які
схильні
до
бродяжництва
та
жебракування
на
території
міста,
систематичне
проведення
зовнішньопрофілактичних
заходів з виявлення
дітей, які можуть
вживати наркотичні,
токсичні речовин та
алкогольних напоїв
Проведення прямих
ефірів
на
телебаченні
брифінги,
консультації,
«круглі столи») із
широким
залученням
громадськості
на
тему
шкідливого
впливу наркотиків
та алкоголю на
здоров`я людини

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

постійно

постійно
Южненське ВП Лиманського
ВП ГУНП в Одеській області

2.2.

Створення
та
демонстрація
по
ЗОШ
міста
відеофільмів
на
тему
шкідливого
впливу наркотиків
та алкоголю на
здоров`я людини

постійно
Виконавчий комітет ЮМР,
СТУДІЯ «МИГ»,
Южненське ВП Лиманського
ВП ГУНП в Одеській області

2.1.

Южненське ВП
Лиманського ВП ГУНП в
Одеській області ,
СТУДІЯ «МИГ»

2.Попередження розповсюдження наркоманії та алкоголізму в місті

3. Безпечне місто

3.3.

Обсяг видатків на
технічне
обслуговування
існуючої системи
відеоспостереження
у м. Южному
Одеської області»

3.4.

Обсяг видатків на
придбання
«Поліцейської
станції»

3.5.

Сприяння
забезпеченню
дільничних
інспекторів поліції
оргтехнікою

100,0

-

-

-

100,0

2018

-

1 500,0

-

2017-2020

198,0

198,0

198,0

198,0

792,0

2017

199,5

-

-

-

199,5

2017

52,6

-

-

-

52,6

550,1

1 698,0

198,0

198,0

2 644,1

550,1

1 698,0

198,0

198,0

2 644,1

Виконавчий комітет
ЮМР

Обсяг видатків на
побудову та
створення системи
відеоспостереження
у м. Южному
Одеської області»
(III черга)

Управління капітального
будівництва Южненської
міської ради,
Виконавчий комітет
ЮМР

3.2.

2017

1 500,0

Виконавчий комітет
Южненської міської
ради

Обсяг видатків на
створення проектної
документації
«Побудова
та
створення системи
відеоспостереження
у
м.
Южному
Одеської області»
(III черга)

Виконавчий комітет
ЮМР,
Фонд комунального
Южненське ВП
майна Южненської
Лиманського
міської ради
ВП ГУНП в Одеській
області

3.1.

Разом по заходу

Усього по Програмі

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснюється постійною
Комісією з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та
підприємництва (голова комісії Назаренко С.М.)

Головними розпорядником коштів щодо реалізації заходів Програми є Виконавчий
комітет Южненської міської ради Одеської області, Управління капітального будівництва
Южненської міської ради, Фонд комунального майна Южненської міської ради.
Виконавцями заходів щодо реалізації Програми виступають Виконавчий комітет
Южненської міської ради Одеської області, Южненське ВП Лиманського ВП ГУНП в
Одеській області, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Южненська міська студія телебачення
«МИГ», Управління капітального будівництва Южненської міської ради, Фонд
комунального майна Южненської міської ради.

Секретар ради

Є.М. Ігнатовський

