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1. ПАСПОРТ
Комплексної програми протидії злочинності та профілактики правопорушень у
Куликівському районі на 2016-2018 роки (далі – Програма)
№
п/п

Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Нормативні документи Стаття 25 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»
на підставі яких
розроблена Програма
Розробник Програми Районна державна адміністрація

3.
4.
5.

Співрозробник
Програми
Відповідальні
виконавці Програми

6.

Учасники Програми

7.

Термін реалізації
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього, тис. грн,
в тому числі:

8.

- коштів місцевого
бюджету
- інші джерела

Районна державна адміністрація

Куликівське відділення поліції Чернігівського відділу
поліції ГУНП України в Чернігівській області
Районна державна адміністрація,
Куликівське відділення поліції Чернігівського відділу
поліції ГУНП України в Чернігівській області
Районна
державна
адміністрація,
Куликівське
відділення поліції Чернігівського відділу поліції
ГУНП України в Чернігівській області, фінансове
управління
райдержадміністрації,
сектор
мобілізаційної роботи та з питань запобігання і
виявлення корупції, сектор інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор молоді та
спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад.
2016-2018 роки

246 тис. грн.

180 тис. грн.
66 тис. грн.
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2. Вступ. Загальні положення.
Сьогодні в Україні склалась напружена ситуація у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції на Сході країни та реальною загрозою розв’язання
Російською Федерацією повномасштабної війни. На території нашої держави
спостерігається збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб
нагнітання ситуації, погіршення криміногенної обстановки. Саме тому існує
нагальна потреба в зміцненні обороноздатності та посиленні заходів безпеки
нашого району, активізації роботи по боротьбі зі злочинністю, порушеннями
громадського порядку, здійсненню цільових оперативно – профілактичних
заходів, зниженню рівня злочинності.
Станом на 14 квітня 2016 року до Куликівського ВП ЧВП ГУНП в
Чернігівській області надійшло 751 заява та повідомлення про пригоди і
злочини, що вчинені або готуються, з яких 92 - кримінальні правопорушення,
внесені до системи ЄРДР ( за 2015 рік – 65).
Стосовно окремих видів кримінальних правопорушень на території
Куликівського району станом на 14 квітня 2016 року скоєно:
- незаконний обіг наркотичних засобів - 2 (2015 р. – 0);
- дорожньо-транспортних пригод – 0 (2015 р.– 1);
- незаконних заволодінь транспортними засобами - 1 (2015 р. – 0);
- крадіжок всього - 68 (2015 р.– 42);
- крадіжок з квартир – 1 (2015 р.- 6)
- умисних убивств та замахів на вбивство - 1 (2015 р.- 0);
- грабежів - 2 (2015 р.- 0);
- шахрайств – 4 (2015 р.-0).
- незаконне поводження зі зброєю – 1 (2015 р.- 20)
Не допущено таких злочинів, як зґвалтування.
Відповідно до статистичних даних станом на 14.04.2016 року на
території Куликівського району скоєні окремі види адміністративних
правопорушень, а саме:
- ст.178 «Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в
громадських місцях у п’яному виді» - 77;
- ст.51 «Дрібне викрадання чужого майна» - 1;
- ст.44 «Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів, або психотропних речовин без мети
збуту в невеликих розмірах» - 1;
- ст.173 «Дрібне хуліганство» - 15;
- ст.154 «Порушення правил тримання собак» - 3;
- ст.175-1 «Куріння тютюнових виробів в заборонених місцях» - 20;
- ст.177 «Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв
домашнього виробництва» - 18.
Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади і
правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні
та небезпечні ситуації.
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На сьогоднішній день в районному центрі існують місця та об’єкти, які
потребують посиленого захисту та контролю. До них відносяться:
- в’їзди в селище та переїзди;
- центральна частина селища;
- розважальні заклади, парки, площа, тощо;
- місця скупчення людей, ринок, торгівельні точки;
- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти;
- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та
житлові об’єкти, інші громадські будівлі, тощо;
Задля досягнення позитивного результату з протидії злочинності, у
першу чергу шляхом профілактики, суттєвого покращення потребує
матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів та встановлення
відеокамер спостереження на території району. Встановлення камер в
подальшому зможе покращити криміногенну ситуацію. Можливість фіксації
скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і
їх профілактиці.
Соціальне
значення
проблеми,
пов’язаної
з
профілактикою
правопорушень, зумовлює виділення коштів на виконання «Комплексної
програми профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2016-2018
роки» з різних джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Ця Програма розроблена на виконання статті 25 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації».
Дана Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, попередження
вчинення злочинів і правопорушень молоддю та раніше засудженими особами.
Крім того, Програмою визначені й інші напрямки, які потребують вжиття
додаткових заходів із боку правоохоронців та органів влади.
3. Мета та цілі Програми.
Метою Програми є:
- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення
конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів,
поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів,
місцевих органів виконавчої влади та громадськості;
- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання
вчиненню правопорушень;
- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи
серед населення, забезпечення її цілісності й різноманітності;
- активізація діяльності громадських формувань та їх участі в охороні
громадського порядку;
- посилення роботи з профілактики наркоманії, дитячої бездоглядності,
злочинного впливу на неповнолітніх у молодіжному середовищі та в сім’ях;
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- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її
негативними наслідками.
4. Основні завдання Програми.
-удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного
забезпечення профілактичної діяльності;
-підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що
здійснюють заходи з профілактики правопорушень;
-розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та
запровадження їх у практику;
-посилення контролю за дотриманням
законодавства
під
час
провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;
-забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження
історико-культурних цінностей;
-запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми,
виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних
до їх вчинення;
-удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених із місць
позбавлення волі;
-забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту
від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;
-виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних
програм профілактики правопорушень.
Для виконання основних
заходи відповідно до додатку.

завдань Програми необхідно здійснити

5. Організація виконання Програми.
Із огляду на практику здійснення профілактики правопорушень у державі
дана Програма, на відміну від численних нормативно-правових актів, дає змогу
об'єднати в одному документі різні за характером стратегічні й тактичні
профілактичні заходи, забезпечити взаємодію, узгодженість та координацію
дій правоохоронних органів, районної державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування, громадськості, оперативно доповнювати її
заходами, що зумовлені змінами у стані правопорушень у державі. Це дасть
змогу протягом 2016-2018 років поєднувати стратегічні і тактичні заходи з
профілактики правопорушень, ураховувати особливості соціально-економічної
ситуації та стану справ із правопорушеннями у районі.
Програма має стати засобом реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень, що є одним із пріоритетних напрямів діяльності
правоохоронних органів, районної державної адміністрації та
органів
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місцевого самоврядування, громадськості, з урахуванням можливостей району,
рівня його економічного, соціального, історичного та культурного розвитку.
6. Фінансування заходів для виконання Програми.
Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування
визначених заходів з місцевого бюджету ті інших джерел не заборонених
законом. Це дозволить протягом трьох років здійснити правоохоронними
органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики
правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити в
районі сприятливі умови для діяльності Національної поліції та підвищити їх
авторитет серед населення.
Розподіл необхідних коштів для виконання заходів по роках,
передбачених Програмою наступний: 2016 рік – 82 тис. грн., 2017 рік – 82 тис.
грн., 2018 рік – 82 тис. грн.
Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою,
підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених показників на
кожний рік.
Органи місцевого самоврядування самостійно визначають обсяг коштів,
що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів,
визначених Програмою.
7. Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу:
- створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на
соціальну адаптацію осіб, звільнених із місць позбавлення волі, посилення
боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю
неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
- підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання
молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики,
розроблення
інформаційно-пропагандистських
та культурно-виховних
програм, спецкурсів;
- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та
їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією
в громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну
інформацією між органами виконавчої влади;
- стабілізувати криміногенну ситуацію в районі шляхом запобігання
криміналізації населення.
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8. Основні заходи, передбачені Комплексною програмою протидії
злочинності та профілактики правопорушень у Куликівському районі на
2016-2018 роки.
Організаційне забезпечення профілактики правопорушень.
1. Систематично аналізувати стан правопорядку у кожному населеному
пункті, на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу і
з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку,
розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання злочинності та цільові
плани відповідно до ситуації, що складається.
Куликівське відділення поліції
Щомісячно
2. Закріпити за кожним населеним пунктом дільничного інспектора
поліції та розглянути можливості про безпосереднє проживання інспектора на
закріпленій території.
Куликівське відділення поліції
До 01.09.2016
3. Встановити графіки роботи дільничних інспекторів поліції по кожному
населеному пункту з фіксуванням часу роботи інспектора сільським головою.
Селищна, сільські ради,
Куликівське відділення поліції
До 15.05.2016
4. Запровадити щоденний обмін інформацією між дільничними
інспекторами та селищним, сільськими головами про стан криміногенної
ситуації у населених пунктах району.
Селищна, сільські ради,
Куликівське відділення поліції
До 15.05.2016
5. Запровадити обов’язкову присутність дільничного інспектора поліції
на всіх масових заходах, які відбуваються в населених пунктах району, а саме:
святкування державних свят, сходів сіл, днів сіл, інше
Куликівське відділення поліції
Постійно
6. Проводити роботу серед населення щодо свідомого інформування
правоохоронних органів про вчинення злочинів на відповідній території
Селищна, сільські ради,
Куликівське відділення поліції
Постійно
7. Запровадити практику проведення просвітницької роботи серед всіх
верств населення про недопущення вчинення правопорушень, зокрема шляхом
залучення населення до культурно-спортивних заходів
Відділ освіти, служба у справа дітей РДА,
Куликівське відділення поліції
Відтепер
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Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи,
її майна від злочинних посягань.
8. Із метою забезпечення захисту конституційних прав й свобод людини і
громадянина систематично вивчати та аналізувати стан роботи із заявами та
скаргами, а при їх розгляді вживати вичерпних заходів для задоволення
обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
9. Для запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та
вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним актам,
здійснити комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на
виявлення каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї,
боєприпасів і вибухових речовин.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Попередження правопорушень пов’язаних з торгівлею людьми
10. Провести спільні заходи спрямовані на перекриття каналів вивезення
українських громадян за кордон із метою сексуальної та трудової експлуатації.
Сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
11. Вжити комплекс заходів по попередженню та припиненню фактів
розбещення неповнолітніх, втягнення їх у зайняття проституцією, звідництва
для розпусти, утримання місць розпусти і звідництва та пропаганда здорового
способу життя.
Сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Протидія організованій злочинності і корупції
12. Вживати заходів, спрямованих на своєчасне викриття фактів
зловживань у сфері приватизації державного майна, у тому числі в частині
незаконного заниження його вартості, безпідставної передачі до комерційних
структур, вимивання фінансових ресурсів державних підприємств через
посередницькі структури.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
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13. Проводити постійний обмін інформацією між правоохоронними
органами про всі випадки виявлення або отримання даних щодо намірів
здійснення контрабанди та нелегальної міграції, корупційних діянь з метою
усунення умов, які б сприяли таким проявам.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
14. Систематично проводити оперативно-розшукові й профілактичні
заходи на ринках, на залізничних та автобусних станціях (зупинках) із метою
захисту суб'єктів малого й середнього бізнесу від здирництва та вимагання,
запобігання та викриття фактів корупції і хабарництва.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності
15. Забезпечити проведення перевірок дотримання чинного
законодавства приватних підприємців та пунктів прокату аудіо-, відеокасет, що
займаються їх оптовою та роздрібною торгівлею. У ході перевірок особливу
увагу приділяти виявленню та знешкодженню підпільних цехів із виробництва
контрафактної продукції.
Куликівське відділення поліції,
2016-2018 роки
Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх
та молодіжне середовище
16. Систематично аналізувати на засіданнях спільних колегій,
селекторних нарадах стан роботи з профілактики правопорушень серед
неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, інших
негативних проявів.
Служба у справах дітей, відділ
освіти, сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
17. Постійно контролювати організацію роботи з неповнолітніми, що
проживають у сім'ях, де батьки або особи, що їх заміняють, ухиляються від
виконання батьківських обов'язків, оперативно вирішувати питання щодо
притягнення батьків до відповідальності за порушення прав дітей.
Своєчасно інформувати районну державну адміністрацію про випадки
скоєння насильства в сім’ї, а також про вчинення злочинів неповнолітніми та
відносно неповнолітніх.
Селищна, сільські ради,
сектор у справах молоді та спорту, служба
у справах дітей, відділ освіти РДА,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
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18. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік,
систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх,
надання таким сім'ям адресної допомоги.
Селищна, сільські ради,
сектор у справах молоді та спорту,
служба у справах дітей,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
19. Здійснити заходи по забезпеченню зайнятості підлітків, юнаків і
дівчат, які не мають постійних доходів і джерел для існування, збереженню
існуючої мережі державних і громадських інститутів надання соціальної
підтримки
неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку,
працевлаштуванню у вільний від навчання час і під час канікул.
Сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
20. Із метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у
тому числі пияцтву, тютюнопалінню, наркоманії, дитячій бездоглядності і
безпритульності, забезпечити виявлення дітей, які жебракують, вчиняють
правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих,
проводити спільні рейди і оперативно-профілактичні відпрацювання, вживати
заходів щодо соціальної реабілітації даної категорії дітей.
Селищна, сільські ради
відділ освіти, сектор у справах молоді
та спорту райдержадміністрації:,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
21. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання
дітей у сім'ї, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний
вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до
відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток
дитини.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
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22. Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог чинного
законодавства щодо захисту житлових та майнових прав неповнолітніх,
вживати заходів щодо виявлення фактів незаконного відчуження житла
(майна), що належить дітям, та відновлення прав неповнолітніх на житло
(майно).
Селищна, сільські ради,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
23. Систематично проводити перевірки суб'єктів підприємницької
діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та
тютюновими виробами, в частині виявлення фактів їх незаконної реалізації
неповнолітнім, забезпечувати притягнення винних осіб до відповідальності
згідно з чинним законодавством. Окрему увагу приділяти фактам вживання
алкогольних напоїв в громадських місцях.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
24. Забезпечити проведення спільних рейдів із перевірки діяльності
позашкільних навчальних закладів та підліткових клубів за місцем
проживання, проаналізувати стан та ефективність їх роботи.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
25. Забезпечити систематичний контроль за поведінкою та соціальний
супровід неповнолітніх, що відбули покарання та звільнились із місць
позбавлення волі, закладів соціальної реабілітації з метою недопущення
скоєння повторних злочинів.
Сектор у справах молоді та спорту,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
26. Систематично проводити соціолого-психологічний моніторинг
причин поширення наркоманії, пияцтва та захворювання на СНІД в
учнівському й студентському середовищі, за його наслідками планувати та
здійснювати відповідні профілактичні заходи, включати вибіркове обстеження
і т.ін.
Комунальні заклади «Центр первинної медикосанітарної допомоги», «Куликівська центральна
районна лікарня», селищна, сільські ради,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
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27. Підготувати та опублікувати у засобах масової інформації у вигляді
листівок і плакатів рекомендації для батьків і вихователів із питань запобігання
негативним проявам у дитячому середовищі, профілактики алкоголізму,
наркоманії, тютюнопаління, СНІДу, пропаганди здорового способу життя, а
також розповсюдження передового досвіду роботи вихователів.
Відділ у справах молоді та спорту
служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
28. Ведення електронної бази про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання.
Служба у справах дітей,
відділ освіти райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління,
пияцтва та алкоголізму
29.Удосконалити механізми міжвідомчого співробітництва у сфері
протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією та досвідом
роботи, проведення спільних заходів, спрямованих на виявлення масштабів
поширення наркоманії та наркозлочинності серед різних верств населення,
рівня прихованості такого процесу і розмірів збитків, заподіяних цим явищем
суспільству.
Комунальні заклади «Центр первинної медикосанітарної допомоги», «Куликівська центральна
районна лікарня», селищна, сільські ради
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
30.Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства
з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку
громадян, ресторанах, дискотеках, кафе, барах, сільських будинках культури
тощо. У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів
або психотропних речовин вживати заходів до припинення діяльності цих
закладів. Окрему увагу приділяти фактам вживання алкогольних напоїв та
куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законодавством.
Регулярно залучати до перевірок сільський актив та інших громадських
помічників.
Селищна, сільські ради,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
Постійно
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31.Проводити оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та
взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, займаються
виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини, і в першу чергу серед молоді, для
застосування до них заходів впливу згідно із законами України.
Своєчасно направляти наркотично залежних на лікування.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Протидія рецидивній злочинності
32.Організувати вивчення осіб, які були раніше засуджені. За
результатами вивчення та аналізу причин і умов, що сприяли вчиненню цими
особами повторних злочинів, вживати заходів протидії рецидивній
злочинності.
Куликівське відділення поліції
Постійно
33.Забезпечити заходи та систематичний контроль за поведінкою
неповнолітніх, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі.
Селищна, сільські ради,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
Постійно
Охорона громадського порядку, попередження вуличних
правопорушень та безпека дорожнього руху
34.У весняно-літній період вживати додаткових заходів для забезпечення
охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку громадян парках, скверах, лісонасадженнях, пляжах.
Відділ у справах молоді та спорту РДА,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
35.Створити патрульні автомобільні екіпажі для патрулювання населених
пунктів району.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
36.Відновити роботу пішого патруля у вечірній та нічний час в смт
Куликівка особливо після закриття розважальних закладів.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
37.Запропонувати
всім
підприємцям
розглянути
можливість
встановлення відеокамер спостереження особливо на об’єктах торгівлі,
банківських установах району та закладах громадського харчування
Районна державна адміністрація, районна рада,
Куликівське відділення поліції
До 01.06.2016 року
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38.Установити дієвий контроль за додержанням умов перевезення
небезпечних вантажів автомобільним транспортом, передусім вибухових,
отруйних, радіоактивних речовин, пального тощо.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
39.Із
метою
профілактики
дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму та привиття неповнолітнім навичок безпечної поведінки в процесі
дорожнього руху в період літніх канікул та на період навчального року
запровадити постійне проведення профілактичних заходів у місцях відпочинку
дітей та в учбових закладах району.
Відділ у справах молоді та спорту
служба у справах дітей райдержадміністрації,
2016-2018 роки
Запобігання поширенню бродяжництва
40.Для упередження заселення кримінальними елементами чи
безхатченками запровадити нагляд за безгосподарськими будинками з
подальшим взяттям їх на баланси селищної, сільських рад
Селищна, сільські ради,
Куликівське відділення поліції
Постійно
41. Забезпечити координацію зусиль місцевих органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів щодо
запобігання бродяжництву неповнолітніх.
Сектор у справах молоді та спорту,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Матеріально-технічне і кадрове забезпечення
профілактичної роботи
42. При внесенні змін до районного бюджету на 2016 рік та при
формуванні районного бюджету на 2016-2018 роки в межах фінансових
ресурсів передбачати витрати для виконання Програми.
Районна державна адміністрація
Щорічно
43. Здійснити заходи, спрямовані на зміцнення дисципліни і законності в
діяльності працівників правоохоронних органів, звернувши особливу увагу на
підвищення рівня їх кваліфікації та професіоналізму, недопущення
корупційних проявів і хабарництва.
Куликівське відділення поліції
2016-2018 роки
Заступник голови
районної державної адміністрації
О.В. Баглай
\

16
Додаток
до Комплексної програми протидії
злочинності та профілактики
правопорушень у Куликівському районі
на 2016-2018 роки

Фінансування
Комплексної програми протидії злочинності та профілактики
правопорушень у Куликівському районі на 2016-2018 роки
№п
/п

1

2

3

4

5

Найменування
заходів
Профілактика та
заходи по захисту
життя, здоров’я,
честі і гідності
особи, її майна від
злочинних посягань

Потреба в коштах, грн.

2016

2017

2018

1000

1000

1000

Виконавець
заходів
Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області
Сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,

2000

2000

2000

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області
Сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,

Профілактика та
заходи по протидії
організованій
злочинності і
корупції

400

400

400

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області
Відділ у справах молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації,

Профілактика та
заходи щодо
мінімізації
злочинного впливу
на неповнолітніх та
молодіжне
середовище

5600

5600

5600

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області, відділ
у справах молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,

Профілактика та
заходи щодо
запобігання
поширенню
наркоманії,
тютюнопаління,
пияцтва та
алкоголізму

3200

3200

3200

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області
Відділ освіти
райдержадміністрації,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації.

Профілактика та
заходи по
попередженню
правопорушень,
пов’язаних із
торгівлею людьми

17

6

7

8

9.

10

Профілактика та
заходи по протидії
рецидивної
злочинності

1400

1400

1400

Профілактика та
заходи по охороні
громадського
порядку,
попередженню
вуличних
правопорушень та
безпеки
дорожнього руху

7000

7000

7000

Профілактика та
заходи по
запобіганню
поширення
бродяжництва

1400

1400

1400

Встановлення
шести камер відео
спостереження в
місцях масового
скупчення людей та
обладнання пульта
спостереження в
черговій частині
Куликівського
відділення поліції

60000

60000

60000

ВСЬОГО

82000

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації.
Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області,
сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації.

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області,
селищна, сільські ради.

Куликівське відділення поліції ЧВП
ГУНП в Чернігівській області.

82000

Заступник голови
районної державної адміністрації

82000

О.В. Баглай

