
 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА 

МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ, 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХLІ сесія Мереф’янської міської ради VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

від  28 лютого 2020 року                                                м. Мерефа 

 

 

      Про затвердження Програми 

профілактики правопорушень  

      на території  Мереф’янської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на період 2020-2022 роки 

«Правопорядок»» 

 

Відповідно до Конституції України, статей 75, 76, 85 Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про Національну поліцію», Меморандуму про 

співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної 

поліції в Харківській області та Мереф’янською міською об’єднаною 

територіальною громадою, Мереф’янська міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму профілактики правопорушень на території 

Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади на період 

2020-2022 роки «Правопорядок»». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та житлово-

комунального господарства. 

 

 

 

Мереф’янський міський голова                                                       В.І.Сітов 

 

 

 

 
Виконавець: Біда Д.С. 

 
 

 



 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  ХLІ сесії   

Мереф’янської міської ради 

VIІІ скликання  

від «28»лютого 2020 р.  

  

 

 

 

 

 

Програма 

профілактики правопорушень на 

території Мереф’янської міської 

об’єднаної територіальної громади 

на період 2020-2022 роки 

«Правопорядок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мерефа-2020 



 

І. Паспорт Програми 
 

Найменування: «Програма профілактики правопорушень на території 

Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади на період 2020-

2022 роки «Правопорядок»» (далі по тексту – Програма). 
 

1.  Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ цивільного захисту, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності Виконавчого комітету 

Мереф’янської міської ради  

2.  Дата, номер і назва 

документа органу 

виконавчої влади про 

необхідність 

(доцільність)  

розроблення Програми 

Меморандум про співпрацю між Головним 

управлінням Національної поліції в Харківській  

області та Мереф’янською міською об’єднаною 

територіальною громадою від 30.07.2019 , 

рішення сесії Мереф’янської міської ради від  

___.______. 2020) 

3.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ цивільного захисту, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності Виконавчого комітету 

Мереф’янської міської ради 

4.  Відповідальний 

виконавець Програми  

Виконавчий комітет Мереф’янської міської ради 

5.  Мета Програми Запобігання та припинення правопорушень і 

злочинів, захист життя та здоров’я громадян, 

інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань. 

6.  Строки виконання 2020 -  2022 роки 

7.  Загальний обсяг 

фінансування 

853 111 грн 

8.  Очікувані результати 

виконання 

Зниження рівня злочинності 

9.  Контроль за 

виконанням 

Комісія з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та житлово-

комунального господарства. 



10.  Учасники Програми Виконавчий комітет Мереф’янської міської ради; 

Харківський ВП ГУ НП в Харківській області 

 

П. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

програмним методом.  
 

Стан правопорядку суттєво впливає на розвиток соціально-

економічних відносин на території Мереф’янської міської ОТГ (далі – 

громада). Забезпечення правопорядку на територіях покладається законом 

як на підрозділи Національної поліції так і на органи місцевого 

самоврядування. Як показує світовий досвід, найкращих результатів у 

забезпеченні публічної безпеки і порядку громадян можна досягнути лише в 

результаті тісної співпраці та взаємодії між органами Національної поліції 

та місцевого самоврядування.  

Аналіз статистичних даних показників рівня злочинності на території 

обслуговування Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, а саме 

території Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади показує 

що в 2019 році на 64 % збільшилась кількість злочинів по рівнянню з 2018 

роком ( 2018 р. – 323 злочини, 2019 р. – 531 злочин). 

Продовжують вчинятися злочини у громадських місцях (хуліганство, 

крадіжки, грабежі), на дорогах громади продовжують мати місце ДТП, в 

яких травмуються люди. Громадяни нехтують заборонами закону та 

вчиняють адміністративні правопорушення, що негативно позначається на 

загальному рівні правопорядку у громаді, а отже потребує подальших 

спільних дій між Харківським ВП ГУ НП в Харківській області та 

Виконавчим комітетом Мереф’янської міської ради. 

Одним зі шляхів вирішення даних проблем є профілактика злочинів та 

адміністративних правопорушень шляхом: проведення лекцій-бесід в 

закладах освіти, піше (на авто) патрулювання громадою, спільні заходи 

представників громади і поліцейських офіцерів громади, що потребує 

додаткового фінансування. 

    Виходячи з викладеного, з метою забезпечення публічного порядку та 

безпеки громадян на території громади, запровадження нових та 

вдосконалення існуючих методів роботи щодо профілактики та 

попередження правопорушень в умовах дієвої взаємодії Харківського ВП 

ГУ НП в Харківській області з Виконавчим комітетом Мереф’янської 

міської ради розроблена дана Програма. 

 
 

Ш. Мета Програми 

Запобігання та припинення правопорушень і злочинів, захист життя та 



здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв 

оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність 

вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, 

відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї 

роботи.  

       Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з міського бюджету.  

 
 

V. Строки та етапи виконання Програми 
 

Реалізація заходів Програми передбачається на період 2020 - 2022 

роки.  

 

 
 

VІ. Напрями діяльності Програми, завдання та заходи Програми 
 

- захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань; 

- протидія організованій злочинності і корупції; 

- мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище; 

- запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму; 

- протидія рецедивній злочинності; 

- охорона публічного порядку; 

-  проведення заходів про недопущення фактів вчинення домашнього 

насильства 

- проведення  профілактичної  роботи зі зниження  дитячої злочинності 

- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями, 

мігрантами, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти 

бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну 

діяльність; 

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в 

суспільстві, правової          культури громадян, утвердження здорового 

способу життя, запобігання проявам расової та          релігійної 

нетерпимості; 

- підвищення рівня довіри населення до державних органів, які 

контролюють правопорядок 

- удосконалення управління безпекою дорожнього руху 

- удосконалення організації руху транспорту та пішоходів 

- удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності. 

 



VІІ. Ресурсне забезпечення програми  

 
Найменування 

заходів 

Орієнтов

ний 

обсяг 

фінансув

ання,  

У тому числі, 

за роками 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

Забезпечення заходів на протидію злочинності 853,11 270 284,31 298,80 

 

 

VIІІ. Організація управління та контроль за ходом виконання 

Програми 

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

першого заступника міського голови.  

Відділу цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради, сектору моніторингу 

Харківського ВП ГУ НП в Харківській області області щотижнево 

інформувати про стан протидії злочинності та забезпечення правопорядку 

на території громади Мереф’янської міської ОТГ  на оперативних нарадах 

при міському голові. 

 

IX. Очікувані результати виконання програми, визначення її 

ефективності. 

 

 Протягом трьох років підвищиться рівень правосвідомості та 

обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських 

послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації 

загроз публічній безпеці і порядку на території Мереф’янської міської ОТГ. 

 

Завдання №1 

Забезпечення заходів на протидію злочинності 

 

Показник затрат:  

Обсяг коштів на забезпечення заходів на протидію злочинності, щорічно, 

тис.грн: 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

270 284,31 298,80 

 

 

Показник якості: 

Рівень забезпечення заходів на протидію злочинності: 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

100% 100% 100% 

 



 


