
ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА 
15 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ № 0334 

 
від 30 травня 2016 року          
 
 
Про затвердження Комплексної  
програми профілактики правопорушень 
в місті Ізюм на 2016-2020 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській 
області Печерського О.В., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, 

 
Ізюмська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-

2020 роки (додається).  
2.Фінансування Комплексної програми профілактики правопорушень в місті Ізюм на 

2016-2020 роки здійснювати, виходячи з можливостей міського бюджету. 
3. Відповідальним за виконання даного рішення призначити Ізюмського міського голову. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської 

міської ради з питань планування, бюджету та фінансів. 
 

Ізюмський міський голова        В.В. Марченко  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 15 сесії Ізюмської міської ради  

7 скликання від 30 травня 2020 року № 0334 

 

Комплексна програма 

профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-2020 роки 

 

Загальна частина  

 

Непроста суспільно-політична та економічна ситуація, проведення військових дій на сході 

нашої держави, значною мірою вплинули на криміногенну ситуацію взагалі, а також на 

територій міста Ізюм та Ізюмського району. Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення 

масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Лише за останній рік на 35 

% більше зареєстровано кримінальних правопорушень, за якими відкриті кримінальні 

провадження, більше ніж на третину збільшилась реєстрація тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень. У суспільстві існує думка, що переважна більшість злочинів в 

Україні скоюється дорослими людьми. Але насправді відсоток злочинців серед дітей і молоді 

досить високий. Причин для такої невтішної статистики є чимало, проте основна проблема у 

відсутності організованого дозвілля школярів та молоді. На сьогоднішній день в місті та районі, 

зокрема, безумовно, відкриті різноманітні гуртки, але більшість з них працюють на платній 

основі. Варіантів організувати безкоштовний розвиток школярів досить мало, а сплачувати 

щомісяця вартість гуртка можуть, на жаль, не усі батьки. Крім того, безкоштовні заклади не 

можуть похвалитися достатньою різноманітністю направлень. А враховуючи, що зацікавити 

сьогоднішню молодь і без того важко, вибір гуртків має бути значно більшим. Виділення 

коштів на гуртки для школярів є абсолютно в інтересах держави. Організоване дозвілля не 

лише дозволить всебічно розвивати молодь, але і вирішить проблему дитячої злочинності. 

Якщо більшість дітей після занять у школі будуть зайняті на сучасних розвиваючих заняттях, 

коло їхніх інтересів зміниться, а вільного часу для скоєння протизаконних дій не буде. 

Зацікавлення молоді позашкільним розвитком дозволить також покращити ситуацію з 

безробіттям в місті. Кожний дитячий гурток – це додаткові робочі місця для педагогів. Отже, 

актуальним є питання щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності. 

Також недосконалість системи реінтеграції бездомних громадян, соціальної адаптації осіб, 



звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, 

хворих на алкоголізм, спричиняє збільшення кількості злочинів, вчинених повторно, у 

громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп'яніння. Зазначені фактори негативно 

позначаються на іміджі держави, її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу 

інвестицій та зниження рівня довіри населення до органів державної влади. Рішенням 13 сесія 5 

скликання Ізюмської міської ради від 27.07.2011 року було затверджено Комплексну програму 

профілактики злочинності на території м. Ізюм на 2011 – 2015 роки, котра певною мірою 

сприяла стабілізації криміногенної ситуації. Ця Програма розроблена на ґрунті позитивного 

досвіду реалізації Комплексної програми 2011-2015 років і спрямована на забезпечення 

ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення 

причин, що зумовили вчинення протиправних дій. 

 

Мета Програми 

 

Метою Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016 – 2020 роки (далі – 

Програма) є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 

правоохоронних органів та органів виконавчої влади у зазначеній сфері.  

 

Головними напрямами Програми є:  

 

 розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у 

практику;  

 посилення контролю за дотриманням законодавства, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку;  

  забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження історико-культурних 

цінностей;  

 удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;  

 забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і 

безпритульних дітей;  

 забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого 

поводження, втягнення в злочинну діяльність;  

 виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики 

правопорушень;  

 удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності;  

 удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення 

профілактичної діяльності;  

 активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке 

залучення до відвідування позашкільних занять;  

 профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених 

дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із 

міжнародними стандартами. 

Механізм реалізації Програми, організація управління та контролю за ходом її реалізації 



 

Реалізація програми забезпечується структурними підрозділами територіальних органів 

міністерств і відомств України в місті, міським головою у межах встановленої чинним 

законодавством компетенції шляхом затвердження відповідних місцевих, галузевих програм, 

планів, заходів та проведення постійного моніторингу діяльності відповідних органів у 

напрямку профілактики злочинності і правопорушень.  

Контроль за виконанням даної програми здійснює постійна комісія Ізюмської міської з 

питань планування, бюджету та фінансів. 

Виконавці програми інформують керівників органів влади та місцевого самоврядування 

про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щомісяця до 10 числа наступного за 

звітним.  

Хід виконання програми періодично заслуховується на сесіях відповідних рад.  

 
Заходи реалізації Програми 

 

І. Організаційно-правове забезпечення профілактики правопорушень 

 

1. У межах визначеної компетенції організувати виконання заходів Програми, про результати 

проведеної роботи інформувати органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

Щороку до 15 грудня    Ізюмський ВП ГУНП в області, 

 

 

2. Включити до програм соціального і економічного розвитку заходів, спрямованих на 

запобігання бідності та безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зав’язків, посилення 

протидії чинникам, що породжують злочинність. 

2016-2020 роки     Управління та відділи  

       Ізюмської міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

3. Практикувати регулярний розгляд стану виконання Програми на засіданнях колегій та 

службових нарадах, при необхідності надавати пропозиції щодо внесення до неї відповідних 

змін і доповнень.  

2016-2020 роки     Управління та відділи  

Ізюмської міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

4. Систематично аналізувати стан правопорядку в місті. У випадку погіршення криміногенної 

ситуації вживати адекватні скоординовані заходи щодо з’ясування та усунення причин і умов, 

які негативно впливають на стан профілактичної роботи. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

5. Здійснювати моніторинг громадської думки щодо якості роботи місцевих органів виконавчої 

влади, правоохоронних та контролюючих органів з питань протидії злочинним проявам, 

ступеня довіри населення до їх діяльності у цій сфері, основних факторів, які, на думку 

громадян, негативно впливають на криміногенну обстановку.  

Отримані результати використовувати при плануванні додаткових заходів щодо запобігання 

злочинності. 

2016-2020 роки     Управління та відділи  

Ізюмської міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 



 

6. Забезпечувати проведення в клубах, бібліотеках, навчальних закладах області інформаційно-

пропагандистських, тематичних акцій, конкурсів з питань профілактики правопорушень, 

правового виховання громадян, роз’яснення відповідних актів законодавства. 

 

2016-2020 роки     Управління культури 

Ізюмської міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області, 

 

7. Продовжити:  

- систематичне роз’яснення через засоби масової інформації, Інтернет державної стратегії 

розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування, запровадження нових форм роботи, 

спрямованих на розв'язання проблем громадян;  

- громадське обговорення питань щодо ефективності роботи правоохоронних органів;  

- практику залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері 

забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення 

профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій;  

- співпрацю з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової 

інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів правоохоронних органів, графіків прийому 

громадян посадовими особами таких органів, номерів "телефонів довіри";  

- здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти та культури 

населення, громадської правосвідомості та формування негативного ставлення до протиправних 

діянь;  

- функціонування консультативних пунктів з надання безоплатної правової допомоги особам 

при захисті їх прав, свобод і законних інтересів. 

 

2016-2020 роки     Управління та відділи  

Ізюмської міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

II. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров’я, честь і гідність громадян, їх 

майнові інтереси 

 

1. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства із застосуванням 

зброї та вибухових пристроїв:  

- здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття каналів незаконного 

обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю за дотриманням умов зберігання 

зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин; 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

       Ізюмське РУ ГУ МНС в області 

 

- при проведенні суспільно-політичних заходів з нагоди значних подій у житті країни та регіону 

залучати спеціалістів вибухотехнічної служби для виявлення та знешкодження можливих 

вибухових пристроїв. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області 

 
2. Забезпечити своєчасне виявлення і складання списків осіб похилого віку, інвалідів, 

недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих і тих, хто втратив здатність 

до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх 

життя з метою попередження випадків знущання, незаконного відчуження житла тощо, при 

необхідності проводити роботу з відновлення порушених прав. 

 

2016-2020 роки  Управління праці та соціального 

захисту населення  



Ізюмської міської ради,  

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

3. Проводити аналіз міграційних процесів, визначати причини, що сприяють нелегальній 

міграції жителів області та торгівлі людьми, підвищувати якість роз’яснювальної роботи серед 

населення, особливо серед молоді та жінок, котрі мають намір виїхати за межі України для 

працевлаштування. Організувати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які 

здійснюють посередницьку діяльність у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном та 

туристичними агентствами, перевіряти наявність відповідних ліцензій і дотримання визначених 

у них умов. 

 

2016-2020 роки  Ізюмське РУ ДМС в області, 

Управління праці та соціального 

захисту населення  

Ізюмської міської ради,  

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

4. Вирішити питання щодо виділення облаштованих приміщень, які відповідають санітарним 

нормам для введення додаткових гуртків на безоплатній основі для дітей. 

 

2016-2020 роки      Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

5. З метою зменшення кількості випадків травмувань та загибелі працівників поліції при 

виконанні службових обов’язків та осіб, що затримуються за вчинення злочинів та 

правопорушень додатково придбати засоби бронезахисту, спеціального спорядження та 

спеціальних засобів. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

6. З метою отримання можливості ізоляції осіб, що вчинили злочини та правопорушення, 

здійснити ряд заходів по проведенню поточного ремонту ізолятору тимчасового тримання 

згідно з європейськими стандартами. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

7. Для проведення заходів спрямованих на захист державного суверенітету, конституційного 

ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, 

законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб передбачити виділення 

коштів для модернізації матеріально-технічної бази Ізюмського МРВ СБУ в Харківській області 

(за окремим листом). 

 

2016-2020 роки     Ізюмський МРВ СБУ в області 

 

8. Розгляд питання про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час. 

 

2016-2020 роки      Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

9. Недопущення вільного доступу громадян до об'єктів незавершеного будівництва, 

безхазяйних приміщень та таких, що підлягають демонтажу. 

 

 

2016-2020 роки      Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 



 

10. Для покращання ефективності документування злочинної діяльності, для використання на 

досудовому та судовому слідстві придбати спеціальну техніку. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

III . Зменшення криміналізації економічних відносин 

 

1. Провести заходи щодо припинення порушень на ринку спирту та лікеро-горілчаної продукції. 

 

2016-2020 роки     Ізюмська ОДПІ ГУДФС в області,  

Ізюмський ВП ГУНП в області, 

Управління та відділи Ізюмської 

міської ради 

 

2. Провести заходи щодо припинення незаконного виробництва, розповсюдження і реалізації 

аудіо-, відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності. 

 

2016-2020 роки     Ізюмська ОДПІ ГУДФС в області,  

Ізюмський ВП ГУНП в області, 

 

3. Сприяти виявленню порушень у сфері регулювання земельних відносин. Забезпечити 

проведення ретельних перевірок з метою встановлення законності приватизації земельних 

ділянок, платежів по паях, виявлення фактів незаконного використання землі. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський міський відділ  

земельних ресурсів,  

Ізюмська ОДПІ ГУДФС в області,  

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

4. Для забезпечення реалізації державної політики у сфері операцій з металобрухтом, 

попередження крадіжок металевих виробів з діючих промислових підприємств та у громадян, 

посилити контроль за дотриманням правил прийому металобрухту, проведення санітарного і 

радіаційного контролю та виявленням нелегально діючих пунктів. 

 

2016-2020 роки      Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

 

ІV. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище 

 

1. З метою недопущення росту злочинності серед молоді та неповнолітніх розглядати стан 

роботи щодо профілактики правопорушень у цьому середовищі на засіданнях колегій, 

апаратних нарадах.  

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

       Служба у справах дітей, служба у  

       справах сім’ї, молоді та спорту  

       Ізюмської міської ради 

 

2. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-

сиріт, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень, 

дітей із девіантною поведінкою. 

 

2016-2020 роки     Відділ освіти, служба у справах  

       дітей, служба у справах сім’ї,  



       молоді та спорту  

       Ізюмської міської ради 

 

3. Забезпечити своєчасне надходження інформації та складання списків неповнолітніх, які 

звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі з метою 

соціального супроводу та контролю за їх поведінкою. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

       Ізюмський МРВ КВІ УДПСУ в  

       області, служба у справах дітей,  

       служба у справах сім’ї, молоді та  

       спорту Ізюмської міської ради 

 

4. Забезпечити організацію та проведення спільних профілактичних рейдів („Діти вулиці”, 

„Вокзал”, „Підліток”, „Канікули”, „Літо”), спрямованих на соціальний і правовий захист дітей, 

запобігання їх бездоглядності та безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування 

безпритульних та бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до 

дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

       Служба у справах дітей, служба у  

       справах сім’ї, молоді та спорту  

       Ізюмської міської ради 

 

5. Сприяти наданню всебічної підтримки для виконання програм (проектів) дитячих, 

молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і благодійних фондів, спрямованих на 

організацію та проведення інформаційно-пропагандистських компаній, тематичних акцій, 

конкурсів з питань профілактики правопорушень, правового виховання дітей та молоді. 

 
2016-2020 роки     Відділ освіти, служба у справах  

       дітей, служба у справах сім’ї,  

       молоді та спорту  

       Ізюмської міської ради 

 

6. З метою організації змістовного дозвілля, попередження бездоглядності та правопорушень 

серед учнівської молоді:  

- вирішити питання щодо виділення облаштованих приміщень, які відповідають санітарним 

нормам для введення додаткових гуртків на безоплатній основі для дітей;  

- за рахунок коштів відповідно до даної програми вирішувати питання працевлаштування 

педагогів для ведення гуртків;  

- сприяти виділенню коштів на спортивний інвентар для навчальних закладів, гуртків, секцій, 

занять фізичної культури і спорту з метою організованого дозвілля та фізичного розвитку 

школярів і студентів 

 

2016-2020 роки     Відділ освіти, управління праці та  

       соціального захисту населення,  

служба у справах дітей, служба у 

справах сім’ї, молоді та спорту  

       Ізюмської міської ради 

 

 

V. Заходи щодо запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму 

 



1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2005 № 733 забезпечити посилення 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

профілактику наркоманії, поліпшення організації лікування хворих на наркоманію.  

 

З цією метою: 

- організувати проведення перевірок дотримання антинаркотичного законодавства в 

розважальних закладах, місцях відпочинку молоді (дискотеках, кафе, барах); 

- здійснити спільні оперативно-профілактичні заходи з протидії розповсюдженню наркотичних 

засобів та психотропних речовин у навчально-виховних закладах (школи, ліцеї, училища, 

ВУЗи). 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

2. Налагодити систему заходів щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають 

спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються виготовленням самогону та інших 

алкогольних напоїв, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини з метою 

своєчасного застосовування до них заходів впливу відповідно до чинного законодавства. 

 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

       Управління охорони здоров’я у м.Ізюм 

 

VІ. Протидія рецидивній злочинності 

 

1. На підставі вимог Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у 

виді обмеження або позбавлення волі на певний строк" та спільного наказу Державного 

департаменту України з питань виконання покарань, МВС України та Міністерства праці та 

соціальної політики України від 12.12.2003 № 250/1562/342 забезпечити проведення заходів 

щодо вирішення питань трудового й побутового влаштування осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі та подальшого соціального патронату і соціальної реабілітації. 

2016-2020 роки     Ізюмський ВП ГУНП в області, 

       Ізюмський МРВ КВІ УДПСУ в  

       області, управління праці та  

       соціального захисту населення  

       Ізюмської міської ради 

 

2. Розглянути питання щодо створення будинку нічного перебування для громадян, які не 

мають житла. Направляти до будинку-інтернату для осіб похилого віку та інвалідів, осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв’язки з сім’ями і не мають постійного місця 

мешкання. 

 

2016-2020 роки     Управління праці та  

       соціального захисту населення  

       Ізюмської міської ради 

 

VІІ. Підтримання публічної безпеки та порядку 

 

1. Під час складання проектів місцевого бюджету упродовж 2016-2020 років, у межах дії цієї 

Програми розглянути питання щодо виділення коштів для забезпечення діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних 

інспекторів поліції відповідно до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського 

порядку та державного кордону” 

 

2016-2020 роки      Управління та відділи  

Ізюмської міської ради, 



Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

2. Вжити заходів щодо налагодження співробітництва органів поліції з населенням, залучення 

громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, зокрема, як громадських 

помічників дільничних інспекторів поліції із числа членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку. 

 

2016-2020 роки      Управління та відділи  

Ізюмської міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

3. Забезпечити в повному обсязі реалізацію заходів щодо посилення контролю за 

експлуатаційним станом доріг, проведення своєчасного ремонту дорожнього покриття і заміну 

непридатної для експлуатації апаратури світлофорного реагування, встановлення необхідних 

дорожніх знаків та впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень правил 

дорожнього руху і нагляду за ним, боротьби з крадіжками та навмисним псуванням 

облаштування автомобільних доріг (дорожні знаки, перильна та бар’єрна огорожі, направляючі 

стовпчики тощо).  

 

2016-2020 роки      Ізюмський ВП ГУНП в області, 

Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 
4. На підставі аналізу оперативної обстановки в місті, запровадити щомісячні відпрацювання 

районів найбільш вражених так званою “вуличною” злочинністю. 

 

2016-2020 роки      Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

5.З метою профілактики та розкриття злочинів вуличних злочинів, розглянути питання щодо 

встановлення в місцях найбільш вражених цим видом злочину системи цілодобового 

відеоспостереження з послідуючою архівацією відеоінформації терміном до 7 діб.  

 

2016-2020 роки      Ізюмський ВП ГУНП в області, 

Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

6. Розглянути питання щодо можливості придбання, встановлення та обслуговування 

відеообладнання та обладнання архівації за рахунок власників поблизу розташованих 

розважальних закладів та закладів торгівлі, які здебільш є джерелами виникаючих злочинів та 

правопорушень в громадських місцях. 

 

2016-2020 роки      Ізюмський ВП ГУНП в області, 

Управління та відділи  

Ізюмської міської ради 

 

VІІІ. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення заходів програми 

1. Забезпечити придбання засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для 

службового автотранспорту для покращання мобільності при виконанні заходів, пов’язаних з 

забезпеченням публічного порядку, оперативного реагування на повідомлення та заяви 

громадян про правопорушення та інші події. 

 

2016-2020 роки      Фінансове управління Ізюмської 

міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 



2. Додатково придбати оргтехніку з метою створення сучасних систем електронного обліку, 

підвищення продуктивності праці. 

 

2016-2020 роки      Фінансове управління Ізюмської 

міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

3. З метою створення належних умов праці, підняття іміджу працівників поліції серед 

населення, придбати формений одяг, матеріали для проведення поточного ремонту 

адміністративної будівлі та приміщень, інвентарю та предметів довгострокового користування. 

 

2016-2020 роки      Фінансове управління Ізюмської 

міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

4. Інформаційне забезпечення заходів здійснюється шляхом висвітлення результатів вжитих 

заходів органами місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування та правоохоронних 

органів, спрямованих на профілактику злочинності, в засобах масової інформації.  

 

2016-2020 роки      Відділ комунікацій Ізюмської  

міської ради, 

Ізюмський ВП ГУНП в області 

 

Секретар Ізюмської міської ради     А.Г.Єрдаларян 



 

 

Додаток 1 

до Комплексної програми 

профілактики правопорушень в 

місті Ізюм на 2016-2020 роки 

 

Прогнозні розрахунки видатків на реалізацію 

«Комплексної програми профілактики правопорушень  

в місті Ізюм на 2016 – 2020 роки» 

 

 

 

Секретар Ізюмської міської ради    А.Г.Єрдаларян 

 

 

Заходи Сума 

(тис.грн.) 

Примітка 

 2016 2017 2018 2019 2020  

Придбання спеціальної, 

комп’ютерної та орг- техніки  

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Р.ІІ п.10 

Р. VІІІ п.2 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів та 

запчастин для службового 

автотранспорту  

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

 

Р. VІІІ п.1 

Придбання та встановлення в 

публічних місцях, де частіше 

відбувається скоєння злочинів 

та правопорушень, систем відео 

спостереження з подальшою 

архівацією зображення 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Р.VІІ п.5 

Придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту 

адміністративної будівлі та 

приміщень 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Р.ІІ п. 6 

Р. VІІІ п.3 

 

Придбання форменого одягу та 

засобів спеціального захисту 

для працівників міського 

відділу 

 

250,0 

 

250,0 

 

250,0 

 

250,0 

 

250,0 

Р.ІІ п. 5 

Р. VІІІ п.3 

Придбання інвентарю та 

предметів довгострокового 

користування 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Р. VІІІ п.3 

Всього (сума у тис. грн.): 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0  
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