
 
 

 

 

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 лютого 2021р. №178-6/VIIІ «Про комплексну Програму 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 

Богданівської сільської ради на 2021 – 2023 роки» 

 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону», з метою забезпечення ефективної реалізації 

державної політики у сфері законності та правопорядку, профілактики 

правопорушень, забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи 

захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення 

криміногенної ситуації населених пунктах сільської ради, усунення причин 

та умов профілактики діянь в населених пунктах сільської ради, розглянувши 

звернення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області 

№ 55/24-3624 від 29.11.2017 р., сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  комплексну Програму забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території Богданівської сільської ради на 2021 – 2023 

роки (Додаток 1). 

 

2. Затвердити  розрахунок видатків на виконання заходів програми (Додаток 

2). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію с 

питань фінансування, бюджету та соціального захисту. 

 

 

Сільський голова                                                                    О.Г. ГРИЩЕНКО  

с. Богданівка 

від 24 лютого 2021р. 

№178-6/VIIІ 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 24 лютого 2021 року 

№178-6/VIIІ 

 

Комплексна Програма забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки на території Богданівської 

сільської ради на 2021 – 2023 роки 

 

Розділ 1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

шляхом розроблення і виконання Програми 

 

На сучасному етапі процес державотворення в Україні здійснюється на 

засадах побудови правового, суверенного, демократичного суспільства, в 

якому домінують загальнолюдські цінності. Конституцією України 

визначено людину, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпеку найвищою соціальною цінністю. Побудова демократичної держави 

передбачає пріоритетне забезпечення законних прав, обов’язків та свобод 

особистості, охоронну її честі і гідності, відчуття реального поліпшення 

громадської безпеки. Ефективно це завдання може бути виконано лише за 

умови тісної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів та громадськості. Сучасний стан охорони 

громадського порядку та громадської безпеки не є досконалим і потребує 

обґрунтованого оновлення. Останні події 2014–2018 років, що розглядаються 

на теренах нашої держави, пов’язані із суттєвим збільшенням криміногенних 

загроз громадській безпеці та громадського порядку і зумовлюють 

необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї 

проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів 

соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення 

правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів, реалізація завдань 

державної політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців та інших, визначених законодавством, мігрантів, а також протидія 

нелегальної міграції. 

Рівень забезпечення безпеки жителів громади від різного виду загроз життю, 

здоров’ю та майну потребує приведення до загальновизнаних стандартів 

безпеки, притаманних, зокрема, європейським країнам. 

 

Розділ 2. Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи 

правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки на території Богданівської сільської ради шляхом здійснення 

узгоджених заходів з профілактики правопорушень, протидії злочинності, 

усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та 



поліпшення стану криміногенної ситуації в громаді, реалізація завдань 

державної політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб. 

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Основними шляхами та засобами реалізації Програми в сільській раді є: 

- забезпечення ефективної реалізації державної політики на 

пріоритетному напрямі розвитку держави, а саме: у сфері профілактики 

правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих 

на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також 

налагодження дієвої взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості; 

- сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних 

органів щодо захисту прав і свобод людини, стабільному соціально-

економічному розвитку територіальної громади, покращенню 

інвестиційного клімату; 

- створення системи соціальної профілактики правопорушень, 

атмосфери суспільної нетерпимості до скоєння злочинів, здійснення 

профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями для недопущення 

втягнення дітей у протиправну діяльність; 

- підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, забезпечення 

безпеки населення громади, оперативного реагування на вчинені 

правопорушення; 

- запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії 

криміногенних факторів; 

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях 

масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях 

концентрації ДТП; 

- реалізація завдань державної політики у сфері міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших, визначених 

законодавством, мігрантів, а також протидія нелегальної міграції; 

- поліпшення матеріально-технічного та наукового забезпечення заходів 

з профілактики правопорушень, у сфері міграції, забезпечення заходів з 

профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території Богданівської сільської ради. 

 

Розділ 4. Строки виконання Програми 

 

Програма реалізується в один етап – протягом 2021 – 2023 років. 

 

Розділ 5. Перелік завдань і заходів Програми 

 

Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних, 

правових, організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та 

культурно-виховних заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань з 



профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території Богданівської сільської ради. 

          Основними завданнями Програми є: 

- удосконалення системи оперативного реагування на заяви та 

повідомлення про скоєні правопорушення; 

- упровадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть 

профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів 

відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів (кнопок) 

екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового перебування 

громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП; 

- залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки; 

- організація забезпечення профілактики правопорушень; 

- запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії 

криміногенних факторів; 

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях 

масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях 

концентрації ДТП; 

- підвищення рівня дорожньої дисципліни; 

- провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання 

негативного ставлення до протиправних діянь; 

- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а 

також розроблення механізму екстреного реагування на факти 

бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну 

діяльність;  

- виконання завдань у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб шляхом покращення роботи Державної міграційної служби 

(проведення ремонтних робіт приміщення, придбання необхідної 

оргтехніки). 

-  інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

профілактичної діяльності, форм і методів профілактики 

правопорушень, підвищення ефективності різнопланових заходів у 

сфері протидії злочинності та правопорушень. 

 

Розділ 6. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів мімсцевого 

бюджету в межах бюджетних призначень та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України: 

Головним розпорядником коштів є виконком Богданівської сільської ради. 

Контроль за цільовим використанням коштів здійснює  постійна комісія 

сільської ради з питань планування, бюджету та соціально – економічного 

розвитку. 

 



Розділ 7. Організація управління та контролю за ходом виконання 

Програми 

Організація виконання Програми покладається на виконком Богданівської 

сільської ради. 

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію з питань 

планування, бюджету та соціально – економічного розвитку. 

 

Розділ 8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми  

 

Реалізація Програми сприятиме: 

підвищенню: 

- рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів; 

- ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і 

свобод людини; 

- оперативному реагуванню на заяви та повідомлення про скоєні 

правопорушення; 

- упровадженню сучасних технічних засобів (відеоспостереження, 

систем швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику 

поліції тощо) у місцях масового перебування громадян, на автошляхах 

та у місцях концентрації ДТП; 

- залученню громадськості до проведення заходів щодо забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки; 

- здійсненню роз’яснювальної роботи щодо неприйняття у суспільстві 

протиправних діянь як явища; 

- забезпеченню екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у 

тому числі здійсненню профілактичної роботи з неблагополучними 

сім’ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність; 

- запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дії 

криміногенних факторів; 

- удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів; 

- застосуванню нових форм і методів профілактики правопорушень; 

підвищенню рівня дорожньої дисципліни; 

- інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню 

профілактичної діяльності, форм і методів профілактики 

правопорушень, громадської безпеки та громадського порядку, 

підвищенню ефективності оперативних заходів у сфері протидії 

злочинності та правопорушень; 

- покращення роботи Державної міграційної служби  щодо виконання 

завдань у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб. 

- поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної 

ситуації в громаді. 

 

Секретар сільської ради                                                Олена ТАРАСЕНКО 

  



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 24 лютого 2021 року 

№178-6/VIIІ 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

видатків на реалізацію Комплексної Програми забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки на території Богданівської 

сільської ради на 2021 – 2023 роки 

 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Сума, грн. 

1 Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запасних частин для автотранспорту, 

спеціальної техніки, автотранспортних 

засобів для виконання спеціальних заходів. 

50 000,00 

 ВСЬОГО 50 000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Олена ТАРАСЕНКО 

 


