
                                      Додаток 1.12 

до рішення другої сесії сьомого  

скликання Бутенківської сільської ради 

від 15.12.2017 року 

 

 

 

Програма  

охорони громадського порядку Бутенківської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 
 

1. Мета Програми. 
 

Програма охорони громадського порядку Бутенківської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік (далі - Програма) спрямована  на надання 

допомоги Кобеляцькому ВП ГУНП в Полтавській області у забезпеченні 

громадського порядку, запобіганню адміністративних  проступків,  злочинів на 

території Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади. 

 

2. Завдання Програми. 
 

Для досягнення мети Програми необхідно виконати такі завдання: 

 забезпечити громадський  порядок та  громадську безпеку, запобігати  

адміністративним проступкам і злочинам; 

 створити оптимальні умови співпраці  працівників місцевого 

самоврядування та РВ УМВС; 

 брати участь у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, 

захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від 

злочинних посягань; 

 брати участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьби з 

дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх; 

 затримувати осіб з проявами алкоголізму та наркоманії; 

 патрулювати місця відпочинку молоді на території громади; 

 проводити боротьбу з  торгівлею в  недозволених місцях на території 

громади; 

 підтримувати порядок на вулицях та пляжах населених пунктів громади; 

 розкривати викрадення металобрухту та виявляти пункти незаконної здачі; 

 сприяти забезпеченню санітарного благополуччя населених пунктів 

громади. 

 

3. Заходи щодо виконання Програми. 
 

3.1. Виділити в 2018 році  з місцевого бюджету  240219,00 грн., в тому 

числі на:  

 фінансування заробітної плати керівнику громадського формування та 

помічнику громадського формування  на території сільської ради, премії та 

матеріальної допомоги на оздоровлення в 2018р - 178704,00 грн.; 

 нарахування ЄСВ до Пенсійного фонду - 39315,00 грн.; 



 послуги сторонніх організацій - 200,00 грн.; 

 придбання ПММ (газ скраплений та бензин ) для службового автомобіля - 

13800,00 грн.; 

 придбання запчастин для проведення поточного ремонту службового 

автомобіля - 7200,00 грн.; 

 оплату послуг обов’язкового страхування службового автомобіля - 1000,00 

грн.  

Відповідальний виконавець – виконавчий комітет Бутенківської сільської 

ради. 

3.2. Забезпечити діяльність  групи громадського формування транспортом 

на протязі 2018 року. 

Відповідальний виконавець – виконавчий комітет Бутенківської сільської 

ради. 

3.3. Організувати зустрічі  молоді з членами групи громадського 

формування  для проведення роз’яснювальних бесід по дотриманню громадського  

порядку у вечірній час. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно). 

3.4. Організувати проведення заходів по виявленню неповнолітніх, 

схильних до порушень. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно), виконавчий 

комітет Бутенківської сільської ради. 

3.5. Здійснити  перевірку підприємців, які здійснюють торгівлю в 

недозволених  місцях. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно), виконавчий 

комітет Бутенківської сільської ради. 

3.6. Організація  патрулювання місць відпочинку молоді на території 

громади. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно). 

3.7. Боротьба з незаконним посівом та вирощуванням рослин наркотичного  

походження. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно). 

3.8. Боротьба з  фактами самогоноваріння громадянами  на території 

громади. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно). 

3.9. Організація  та  налагодження роботи адмінкомісії, створеної при 

виконавчому комітеті Бутенківської сільської ради. 

Відповідальний виконавець – громадське формування (постійно), виконавчий 

комітет Бутенківської сільської ради. 

 

4. Джерела фінансування Програми. 
 

Програма фінансується із загального фонду бюджету в сумі 240219,00 грн. 

Видатки пов’язані з фінансуванням Програми відносяться по Коду тимчасової 

класифікації видатків  8600 «Інші видатки». 

 

Сільський голова                                                                             М.В. Скрильник 


