
У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  

XXXIV сесія

Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень 
на території Нововодолазької селищної ради на 2020-2021 роки

Розглянувши лист начальника Нововодолазького відділення поліції 
Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області 
Глущенко А.В., відповідгіо до Конституції України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну 
поліцію», враховуючи висновки постійних комісій,

Нововодолазька селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень на 
території Нововодолазької селищної ради на 2020-2021 роки (додається).

2. Інформацію про хід виконання Комплексної програми профілактики 
правопорушень на території Нововодолазької селищної ради на 2020-2021 
роки заслуховувати на сесіях Нововодолазької селищної ради.

3. Дане рішення направити Нововодолазькому відділенню поліції 
Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію селищної ради з політию ької

VIII скликання

№ ді'дд

діяльності, етики, з питань з 
діяльності засобів масової інфорі\

Селищний голова . ЄСІН



ПОГОДЖЕНО:
Начальник Нововодолазької о
виділення 
відділу п 
Головного 
поліції

Комплексна програма профілактики правопорушень на території
Нововодолазької селищної ради 

на 2020-  2021роки

Цілі та завдання програми

Основне призначення програми - забезпечення умов для зупинення 
зростання злочинності; поетапні зміни в структурі злочинності до рівня 
мінімальної небезпеки для суспільства.

Основними цілями програми профілактики правопорушень на 
території Нововодолазької селищної ради на визначений період є:

якісне підвищення рівня правової культури населення в частині, що 
відноситься до сфери профілактики злочинів та охорони публічного порядку і 
безпеки громадян;

забезпечення науково обґрунтованого соціального контролю над 
злочинністю, що перешкоджатиме стихійному (непередбаченому) погіршенню 
кримінологічної обстановки;

зниження кількості та рівня негативних наслідків соціально- політичного, 
економічного, культурного, екологічного, морального і психологічного 
характеру, створюваних у наслідок вчинення злочинів;

істотне збільшення ефективності системи заходів боротьби і профілактики 
злочинності.

Досягнення цих цілей повинно бути забезпечено за допомогою
вирішення наступних завдань:

довгострокове прогнозування стану злочинності та основних факторів, що 
впливають на неї, визначення системи заходів впливу в селищі та окремих його 
мікрорайонах з використанням сучасних методів математичної статистики , 
експертизи, аналізу, вивчення громадської думки;



випереджуючий розвиток системи заходів протидії профілактики 
злочинності;

удосконалення системи заходів профілактичної та виховної робот із 
різними категоріями населення, насамперед із неповнолітніми та молоддю;

удосконалення системи профілактики та реабілітації осіб, що допускають 
немедичне вживання наркотиків;

удосконалення організації системи правоохоронних органів у частині 
вирішення профілактичних завдань та реалізації функцій протидії злочинності;

налагодження і розвиток міжрайонного співробітництва правоохоронних 
органів у сфері протидії злочинності;

опробування і наступне широке впровадження нетрадиційних форм і 
методів боротьби зі злочинністю, які довели свою ефективність; 

формування системи правового виховання населення; 
сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі злочинністю; 
створення інформаційного комплексу, що забезпечуватиме адекватне 

сприйняття населенням кримінологічної обстановки;
стимулювання гласних форм сприяння громадян правоохоронним органам 

у профілактиці злочинів та охороні громадського порядку.

Заходи комплексної Програми профілактики правопорушень на 
території Нововодолазької селищної ради на 2020 -  2021 роки

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконай

ня

Виконавці

%

Орієнт 
овний 
обсяг 

фінанс 
уванн 
я (тис. 
гр.) на 
2020 
рік

Орієн
г

овний 
обсяг 

фінанс 
уванн 
я (тис. 
гр.) на 
2021 
рік

1 . ' Провести на території 
населених пунктів які 

увійшли до територіальної 
об’єднаної громади роботу, 

щодо покращення та 
вдосконалення вуличного 

освітлення, освітлення 
дворових територій, 

під’їздів житлових будинків.

2020-
2021

Об’єднання 
співвласників 

багатоквартирних 
будинків, служба 

благоустрою 
селищної 

ради
200,0 200,0

2. Встановлення на вулицях та 
центральних автомобільних 

шляхах селища Нова

2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ,

Нововодолазьке
500,0 500,0



Водолага, виїздах з 
населених пунктів ОТГ 

камер відео 
спостереження

відділення поліції 
ГУ НП в 

Харківській 
області

Систематично проводити 
рейди по місцям відпочинку 
молоді з метою виявлення 
та припинення порушень 

правил торгівлі спиртними 
напоями,тютюновими 

виробами, продажу 
зазначених виробів 
неповнолітнім. За 

результатами рейдів 
ініціювати застосування 

санкцій щодо установ в яких 
допускаються вказані 

порушення

2020-
2021

Нововодолазька 
ОТГ. служба у 
справах дітей 

Нововодолазької 
селищної ради, 
Нововодолазьке 

відділення поліції 
ГУ

НП в Харківській 
області

4. Вжити заходів 
щодо встановлення 

зовнішнього освітлення на 
території дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 
закладів й прилеглої до них 
території, в першу чергу — 
освітлення шляхів підходу

2020-
2021

Нововодолазька 
ОТГ, відділ освіти 
Нововодолазької 
селищної ради,, 
Нововодолазьке 

ВП ГУ НІ1 в 
Харківській 

області

100,0 100,0

5. Забезпечити спільне 
здійснення скоординованих 
заходів, щодо профілактики 
пияцтва, злочинів на грунті 

сімейно- побутових 
конфліктів, своєчасне 
виявлення проблемних 

сімей та організації 
профілактичної роботи з 

ними

2020-
2021

Опікунська рада 
при виконавчому 

комітеті
Нововодолазькій 
селищній раді, 

служба у справах 
дітей

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області
6. 3 метою інформування осіб, 

про наслідки скоєння 
правопорушень та злочинів, 

розмістити на території 
селищної ради відповідні 
інформаційні стенди та 
забезпечити наявність 
друкованих матеріалів. 
Проводити заходи щодо 
залучення громадських

2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області



Водолага, виїздах з 
населених пунктів ОТГ 

камер відео 
спостереження

відділення поліції 
ГУ НП в 

Харківській 
області

3. Систематично проводити 
рейди по місцям відпочинку 
молоді з метою виявлення 
та припинення порушень 

правил торгівлі спиртними 
напоям ̂ тютюновими 

виробами, продажу 
зазначених виробів 
неповнолітнім. За 

результатами рейдів 
ініціювати застосування 

санкцій щодо установ в яких 
допускаються вказані 

порушення

2020-
2021

Нововодолазька 
ОТГ „ служба у 
справах дітей 

Нововодолазької 
селищної ради, 
Нововодолазьке 

відділення поліції 
ГУ

НП в Харківській 
області

4. Вжити заходів 
щодо встановлення 

зовнішнього освітлення на 
території дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 
закладів й прилеглої до них 
території, в першу чергу — 
освітлення шляхів підходу

2020-
2021

Нововодолазька 
ОТГ, відділ освіти 
Нововодолазької 
селищної ради,, 
Нововодолазьке 

ВИ ГУ НГІ в 
Харківській 

області

100,0 100,0

5. Забезпечити спільне 
здійснення скоординованих 
заходів, щодо профілактики 
пияцтва, злочинів на грунті 

сімейно- побутових 
конфліктів, своєчасне 
виявлення проблемних 

сімей та організації 
профілактичної роботи з 

ними

2020-
2021

Опікунська рада 
при виконавчому 

комітеті
Нововодолазькій 
селищній раді, 

служба у справах 
дітей « 

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області
6. 3 метою інформування осіб, 

про наслідки скоєння 
правопорушень та злочинів, 

розмістити на території 
селищної ради відповідні 
інформаційні стенди та 
забезпечити наявність 
друкованих матеріалів. 
Проводити заходи щодо 
залучення громадських

2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області



організацій, на 
підставах партнерства, до 

участі в заходах по 
сприянню поліпшенню 

роботи органів поліції та 
місцевого самоврядування.

7. 3 метою забезпечення 
ефективної роботи 

дільничних офіцерів поліції, 
на виконання Указу 

Президенту України від 
12.01.2004 №27 «Про 

додаткові заходи щодо 
поліпшення діяльності 

служби дільничних 
інспекторів міліції», надати 

допомогу у проведенні 
ремонту службових 

приміщень та придбанні 
комп’ютерної техніки для 

використання в роботі. 
Також з метою забезпечення 

належного виконання 
службових обов’язків 

вирішити питання щодо 
передачі в строкове орендне 
використання транспортні 

засоби.
При цьому з метою 

виконання в повній мірі 
завдань з охорони 

громадського порядку та 
публічної безпеки та 
надання в повній мірі 
поліцейських послуг, 

вирішувати питання щодо 
забезпечення 

автотранспортом та 
паливно-мастильними 

матеріалами.

2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ,

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області

<•

8. Проводити робочі зустрічі 
депутатів селищної ради та 
дільничних офіцерів поліції 
з питань стану забезпечення 

правопорядку, з’ясування 
факторів, що турбують 

населення, та визначення 
заходів щодо забезпечення

2020-
2021

Нововодолазька 
ОТГ,

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області



безпеки громадян

9. 3 метою виконання 
вимог Закону України «Про 
участь громадян в охороні 
громадського порядку та 

державного кордону» 
провести заслуховування 

звітів роботи
громадських формувань за 

минулий рік, 
організувати роботу з 

налагодження спільних дій 
громадських формувань з 

охорони громадського 
порядку та державного 

кордону і виділення коштів 
на вирішення 

проблемних питань при 
роботі формувань та 
заохочення активних 

учасників

2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ,

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ 
НПв

Харківській
області

10. Розглядати та вирішувати 
питання щодо виділення 

Но воводолазькому 
відділенню поліції коштів 

на ремонт службового 
автотранспорту, придбання 
запасних та комплектуючих 

частин до автомобілів та 
придбання паливно- 

мастильних матеріалів.

2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ,

Нововодолазьке 
відділення поліції 

ГУ НП в 
Харківській 

області
50,0 50,0

11. Створення робочих місць 
для осіб звільнених 3 місць 

позбавлення волі
2020-
2021

Нововодолазька
ОТГ



Очікувані результати

підвищення анти кримінальної орієнтації суспільства, що спрямоване 
моральному \ фїздчдому оздоровленню надії;

підвищення матеріально-технічної бази правоохоронних органів, 
забезпечення безперервного та ефективного виконання покладених обов’язків з 
охорони публічного порядку та безпеки громадян;

підвищення рівня кваліфікаційної, службової підготовки працівників 
правоохоронних органів;

підвищення рівня довіри населення.
Виконання програми дозволить спрямувати зусилля правоохоронних 

органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і 
громадський порядок, проявам організованої, економічної злочинності та 
корупції.


