МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П”ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 квітня 2011 року

м. Мала Виска

№ 59

Про програму забезпечення реалізації
профілактики злочинності на 2011-2015 роки
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши проект програми забезпечення реалізації профілактики злочинності на 20112015 роки,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити програму забезпечення реалізації профілактики злочинності на 20112015 роки (далі – Програма), додається.
2. Районній державній адміністрації та Маловисківському РВ УМВС України в
Кіровоградській області забезпечити виконання показників Програми відповідно до
встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності
рухів, об”єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 15 квітня 2011 року №
59

Програма
забезпечення реалізації профілактики злочинності на
2011 -2015роки

м. Мала Виска
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Районна програма забезпечення профілактики злочинності на 2011-2015 роки , (
далі програма) розроблена відповідно до:
Конституції України;
Закону України “ Про міліцію”;
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”;
Закону України “ Про місцеві державні адміністрації”.
Програма – це комплекс організаційно – правових заходів місцевих органів
виконавчої влади , органів місцевого самоврядування та районного відділу внутрішніх
справ на 2011-2015 р0ки, спрямованих на суттєве поліпшення якості профілактики і
протидії злочинності в Маловисківському районні Кіровоградської області.
Метою програми є підвищення ефективності роботи відділу внутрішніх справ
району, забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення
профілактичної роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування щодо усунення факторів, які негативно впливають на стан правопорядку
в районні, об’єднання всіх зусиль громадськості для забезпечення законності і
правопорядку в районі на основі чітко визначених пріоритетів.
Головним напрямком програми є вдосконалення системи взаємодії щодо
забезпечення надійного захисту особистості, суспільства та держави від злочинних
посягань.
Досягненню реалізації програми сприятимуть заходи, спрямовані на
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
- ослаблення дії криміногенних факторів;
- недопущення втягнення у злочину діяльність нових соціальних груп, в першу чергу
неповнолітніх;
- викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів,
пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.
У результаті реалізації заходів програми очікується:
1. зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги , викликаної її впливом;
2. зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від
корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і
виконання управлінських рішень;
3. поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян,
створення безпечних умов життя;
4. мінімізація злочинними впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов , що
сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
5. зниження рівня наркотиків населенням, недопущення транзиту наркотичних засобів
через територію району;
6. створення системи соціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
7. підтримання громадського порядку та безпеки громадян в районі на належному рівні;
8. поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення партнерських
відносин між громадянами та працівниками Державтоінспекції;
9. зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних органів;
10. створення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронних
органів.
ІІ. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА
РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Відомості про адміністративно – територіальний устрій Маловисківського району
Маловисківський район Кіровоградської області розташований в північно –
західному напрямку від м. Кіровограда. Районний центр – м. Мала Виска розташоване на
відстані 62 км. Маловисківський район граничить:
- з східного напрямку з Кіровоградським районом;
- з північного напрямку з Новомиргородським районом;
- із західного напрямку з Новоархангельським та Добровеличківським районами;
- з південного напрямку з Новоукраїнським районом.
Територія району займає 1248 кв. км. Населення району складає 52 тис.
чоловік, в тому числі: міського – 22.4 тис. чоловік; сільського – 29.6 тис. чоловік. На
території району розташовані 53 населені пункти. Одне місто – Мала Виска та одне
селище міського типу – Смоліно.
Маловисківський район аграрно – індустріальний. Провідною галуззю
господарського комплексу є сільськогосподарське виробництво, яке спеціалізується на
виробництві зерна, олійних та технічних культур, тваринництво м’ясомолочного
напрямку. Особливістю району є наявність дуже якісних та родючих чорноземів.
Промисловий комплекс району відзначається харчовою промисловістю.
Відомості про якісний склад особового складу Маловисківського РВ УМВС
На 1 січня 2011 року загальна чисельність атестованого складу райвідділу
становить 50 працівників міліції, з них :
- дільничних інспекторів –13 ;
- чергової частини –5 ;
- СКР –6;
- СДСБЕЗ – 3;
- ізолятору тимчасового тримання – 5;
- конвойного підрозділу -1 ;
- слідчих слідчого відділення – 6 ;
- КМСД- 2 ;
- СОГП -2 ;
- інші -7.
По якісному складу, вищу юридичну освіту мають – 16
працівників; середню юридичну -2 працівники; вищу загальну освіту мають –28
працівників. В даний час у вищих навчальних закладах системи МВС навчається 5
співробітників райвідділу.
3. Завдання органів внутрішніх справ району
В 2011 році всі зусилля особового складу РВ УМВС будуть спрямовані на
виконання завдань щодо реалізації: “Комплексної програми профілактики злочинності на
2011 р.”, вимог Указу Президента України від 18 лютого 2002 року № 143 “Про заходи
щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, рішення
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при
Президентові України від 21 листопада 1997 року № НР 16 / 97 РК, Закону України “Про
звернення громадян”, Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 “Про
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення”, наказів МВС України №81 від 16.03.2007 р. та №157 від 15.05.2007р та інших
нормативних документів.
4. Аналіз криміногенної ситуації в районі
Вжитий комплекс організаційних та практичних заходів дозволив
здійснювати контроль за оперативним станом на території району.
На протязі 2010 року на території району зареєстровано – 451 злочинів, розкрито –
225 злочинів :
- особливо тяжких та тяжких злочинів – 170, розкрито – 99 злочинів;
- тяжких злочинів – 137, розкрито – 101.

По окремим видам злочинів скоєно : вбивств – 4, всі злочини розкрито ; грабежі –
7, 6 злочинів не розкрито; крадіжки – 296, розкрито 102 злочинів;
У відповідності до вимог Закону України “ Про боротьбу з корупцією”
здійснюються заходи по виявленню фактів корупції та хабарництва. Так по лінії боротьби
з економічною злочинністю за 2010 рік виявлено 42 злочинів. Тяжких та особливо тяжких
злочинів- 35. За вказаний період виявлено 22 злочини в сфері службової діяльності.
Зокрема, виявлено зловживань - 12 .
По лінії БНОН виявлено 43 злочини, з яких: 5 злочинів по факту збуту, 3 факти
утримування притонів для виготовлення та вживання наркотичних засобів.
Вилучено15000 грам наркотичних засобів.
За 2010 рік службою дільничних інспекторів міліції безпосередньо розкрито 78
злочинів. Розглянуто 1259 заяв та повідомлень громадян. Встановлено 15
адміністративних наглядів за ініціативою міліції. На сьогоднішній день на території
району зареєстровано і працює 6 громадських формувань по охороні громадського
порядку , загальною чисельністю 73 члени. З їх участю затримано і притягнуто до
адміністративної відповідальності –72 правопорушників, розкрито 81 злочинів. За звітний
період дільничними інспекторами міліції проведено 103 виступи в трудових колективах,
підготовлено і направлено 16 матеріалів в ЗМІ.
Як показує аналіз , за останні чотири роки характер злочинності на території
району змінився. Якщо до 2001 року біля 2/3 загальної кількості злочинів складали
хуліганства, насильницькі та інші злочини і лише 1/3 корисливі та корисливо насильницькі посягання, то в наступні роки сталося бурхливе зростання саме корисливих
злочинів. Найбільш домінують крадіжки державного та індивідуального майна. Із числа
крадіжок індивідуального майна домінують крадіжки з квартир і домоволодінь громадян.
Кризові явища сьогодення, важке матеріальне становище сімей значною мірою
негативно впливає на формування моралі дітей та криміногенну ситуацію серед молоді.
Зростає кількість підлітків, які не навчаються і не працюють. Збільшується число дітей ,
поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Найбільш поширеними
злочинами у підлітковому середовищі являються крадіжки індивідуального , державного
або громадського майна. Такі діяння складають більше 80 % від загальної кількості
злочинів.
На ефективність роботи органів внутрішніх справ негативно впливає серйозна
нестача матеріальних та фінансових ресурсів. Від цього, в першу чергу, страждають
пересічні громадяни.
За умов відсутності належного матеріального забезпечення, нестачі транспорту,
засобів індивідуального захисту, озброєння, боєприпасів, техніки для оперативно –
слідчих заходів правоохоронці не в змозі повноцінно виконувати свої обов’язки . Через
брак коштів кожен десятий працівник повністю одягнений, взутий – кожен двадцятий.
При цьому обмундирування використовується вдвічі більше встановленого терміну.
Вимагає негайної модернізації і транспортний парк Маловисківського РВ УМВС ( нині він
укомплектований автомобілями лише на 70% , понад 50 % яких підлягає списанню за
термінами експлуатації).
Тривалі матеріальні труднощі призвели до серйозних кадрових проблем райвідділу.
Через незабезпеченість житлом і соціальну незахищеність спостерігається відтік
кваліфікованих кадрів. Значною мірою зруйнований відпрацьований роками механізм
наступництва поколінь.
Таким чином, розуміючи і усвідомлюючи необхідність подолання зазначених
негативних тенденцій, поліпшення боротьби зі злочинністю та охорони громадського
порядку в районі , дана Програма передбачає проведення комплексних, адекватних,
спільних дій всіх державних, правоохоронних та контролюючих органів.
Заходи РВ УМВС щодо боротьби зі злочинністю.
1. здійснено реагування на всі повідомлення громадян про злочини та інші
пригоди.

2. Проведено 24 оперативно профілактичних відпрацювання населених пунктів
району, в тому числі цільові операції : “ Зброя та вибухівка”, “ Розшук”,
“Побут”, “Мігрант”,”Нічне місто”, “Підліток”, “Мотоцикліст”, “Батискаф”,”
Мак-2003” з метою профілактики, розкриття та попередження злочинів,
розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів в тому числі минулих років.
При цьому особлива увага приділялась населеним пунктам, де були скоєні
тяжкі злочини.
3. На виконання вимог Закону України “ Про попередження насильства в сім’ї”
здійснюється постійний контроль за обліковими особами. Особлива увага
приділяється особам , які схильні до правопорушень в побутті та порушень
громадського порядку.
4. Здійснюється постійний контроль за торгівлею на ринках фальсифікованою та
контрабандною продукцією.
5. Здійснюється постійний контроль за станом зберігання зброї, боєприпасів та
вибухівки на об’єктах дозвільної системи.
6. Здійснюється перевірка законності використання бюджетних коштів
підприємств, організацій та установ району.
7. Здійснюються
заходи по недопущення скоєння
на території району
терористичних актів, фактів торгівлі людьми, відмивання коштів здобутих
злочинним шляхом.
8. Здійснюються заходи по виявленню злочинів, які скоюють організовані
злочинні угрупування.
9. З метою запобігання вчинення злочинів із застосуванням зброї та вибухових
пристроїв, здійснюються заходи по виявленню каналів незаконного обігу та
крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
10. Здійснюються заходи по виявленню фактів незаконного обігу наркотичних
засобів та психотропних прекурсорів.
11. Здійснюється постійний контроль за додержанням учасниками дорожнього руху
транспортної дисципліни. Вживаються дієві заходи щодо усунення причин та
умов , які спричиняють аварійність на автошляхах та вулицях населених
пунктів.
12. На проведення заходів по забезпеченню громадського порядку на вулицях міста
та в населених пунктах залучаються громадські формування( добровільні
дружини, загони самозахисту).
13. Щомісячно на оперативних нарадах при начальнику РВ УМВС розглядаються
питання стану боротьби зі злочинністю , охорони прав і свобод людини і
громадянина.
Напрямки роботи райвідділу щодо боротьби зі злочинністю та охорони
громадського порядку.
З метою покращення криміногенної ситуації в районі в 2011 році планується
зосередити зусилля райвідділу на вирішення слідуючих завдань:
- організація розкриття злочинів, в тому числі, минулих років;
- підвищення якості розслідування злочинів;
- активізація роботи щодо розшуку злочинців, які переховуються від суду та слідства;
- боротьба зі злочинністю в сфері економіки;
- проведення заходів щодо профілактики правопорушень та охорони громадського
порядку;
- боротьба з незаконним обігом наркотиків;
- профілактика злочинності серед неповнолітніх;
- організація роботи з особовим складом, заходи щодо зміцнення дисципліни та
законності серед особового складу;
- забезпечення конституційного права громадян на звернення;

-

забезпечення безпеки громадян на вулицях та в інших громадських місцях населених
пунктів району.
ІІІ.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РАЙОННОЇ
ПРОГРАМИ

1. Організаційне забезпечення профілактики злочинності
1.Аналізувати стан правопорядку у кожному населеному пункті, на підприємствах,
установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням факторів , що
негативно впливають на стан правопорядку, розробляти комплексні плани заходів щодо
запобігання злочинним проявам, визначивши посадових осіб державних органів, установ і
організацій, на яких покладається персональна відповідальність за конкретні напрямки
роботи.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
райдержадміністрація.
Щоквартально.
2. Із використанням засобів масової інформації для правового всеобучу, забезпечити
постійне інформування населення району про зміни в законодавстві України, про стан
правопорядку в районі та продовжити більш детальне систематичне вивчення
громадської думки про роботу правоохоронних органів, зміцнення зв’язків з
трудовими колективами та населенням за місцем проживання.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
3. Забезпечити постійне спілкування керівництва РВ УМВС усіх рівнів з населенням ,
трудовими колективами, в тому числі, шляхом використання “прямих телефонних
ліній” та “ ліній довіри”.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
2.Захист життя , здоров’я , честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань
1. З метою вилучення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів із
незаконного обігу, виявлення каналів і джерел їх надходження у злочинне
середовище, проводити місячник добровільної здачі зброї, бойових припасів,
вибухових пристроїв та речовин, а також цільові оперативно – профілактичні
відпрацювання.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
За окремим планом.
2. Здійснювати заходи щодо обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні
особи, визнані недієздатними, психічно хворі, хворі на алкоголізм та наркоманію,
інші особи, які потребують опіки, з метою забезпечення їх безпеки та не допущення
незаконного відчуження їх майна.
Маловисківський міськвиконком, райдержадміністрація разом з
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
3.Протидія організованій злочинності і корупції
1. Інформувати райдержадміністрацію та районну раду про виявлені факти корупційних
діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
2. Проводити відповідну роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і
припинення корупційних діянь у підпорядкованих органах , установах і організаціях,
органах місцевого самоврядування, звернувши особливу увагу на знання вимог загонів

України “ Про державну службу”, “ Про службу в органах місцевого самоврядування”,
законодавства про боротьбу з корупцією.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
райдержадміністрація.
Постійно .
3. Забезпечити своєчасне інформування правоохоронних органів про протиправні дії
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та осіб, уповноважених
на виконання функції держави, надавати цим органам необхідну допомогу у процесі
перевірки причин вчинення зазначених дій.
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
Маловисківський міськвиконком.
Постійно.
4. З метою недопущення легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом , проводити
перевірки фінансово – господарської діяльності та дотримання вимог податкового
законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, що створені особами , які
належать до організованих злочинних формувань або перебувають під впливом таких
формувань.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
За окремим графіком перевірки.
5. З метою захисту суб’єктів малого і середнього бізнесу від вимагання , запобігання і
викриття фактів корупції, хабарництва та незаконного постачання на внутрішній ринок
товаро- матеріальних цінностей, систематично проводити оперативно – розшукові заходи
та оперативно – профілактичні відпрацювання на ринку та інших об’єктах району.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
6. Проводити комплексні перевірки законності здійснення товарно – грошових операцій
суб’єктами підприємницької діяльності, зокрема які займаються постачанням,
транспортуванням, переробкою і реалізацією паливо – енергетичних ресурсів, з метою
виявлення зловживань та фактів одержання тіньових доходів шляхом прихованого
вилучення з обігу сум різниці між собівартістю та роздрібними цінами на товари і
послуги.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
Зменшення кримінального тиску на економічні відносини
1.Розробити та в подальшому реалізувати комплекс цільових заходів щодо виявлення та
ліквідації підпільних цехів по виробництву лікеро - горілчаної продукції, перекриття
каналів контрабандного надходження товарів у роздрібну мережу району.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області
спільно з Маловисківською МДПІ.
Постійно.
2.Активізувати боротьбу з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією
аудіо і відео продукції , компакт-дисків та інших об’єктів інтелектуальної власності.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
3. Забезпечити реалізацію правових заходів реформування і розвитку аграрного сектора
економіки на засадах приватної власності та оперативний супровід цих процесів, з
метою посилення протидії зловживанням з боку керівництва підприємств цього
сектора.
Управління сільського господарства та продовольства райдержадміністрації ,
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Протягом року.

4. Вжити скоординованих заходів щодо зменшення заборгованості перед бюджетом
підприємств, своєчасно викривати зловживання з боку посадових
осіб цих
підприємств.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області
за участю Маловисківської МДПІ.
Протягом року.
5. Активізувати роботу контрольно-ревізійного відділу Маловисківського району за
дотриманням і зміцненням державної фінансової дисципліни, збереженням майна
ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей і коштів за станом
їх обліку на підприємствах, в установах і організаціях. Вжити заходи дисциплінарного
впливу до порушників фінансової дисципліни.
Контрольно-ревізійний відділ Маловисківського району.
5.Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище
1.Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну
перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям
адресної допомоги.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації.
Постійно.
2. Забезпечити першочергову професійну підготовку та наступне працевлаштування
незайнятої молоді, яка шукає роботу вперше. Сприяти залученню до громадських робіт, у
першу чергу, неповнолітніх, учнівської молоді з малозабезпечених, багатодітних сімей у
вільний від навчання час і під час канікул.
Районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей райдержадміністрації.
Протягом року.
3. Здійснювати профілактичну роботу з функціонально неспроможними сім’ями, у першу
чергу з тими, де батьки ведуть антигромадський спосіб життя, пиячать вживають
наркотики, тощо. Забезпечити виявлення дітей, які стали жертвами злочинної діяльності
дорослих, жебракують, ведуть бродячий спосіб життя. Направляти їх у соціальні заклади
для неповнолітніх та створювати умови для соціальної реабілітації. Систематично
аналізувати на спільних засіданнях колегій і нарадах стан роботи з профілактики
правопорушень, бездоглядності, безпритульності серед підлітків.
Виконкоми місцевих рад,
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації.
Постійно
4. Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог актів законодавства щодо
захисту майнових(житлових)прав неповнолітніх. Вживати заходів до відновлення
права дітей на житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей для їх соціального
правового захисту.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації.
Постійно
5. Вжити заходи щодо підвищення ефективності діяльності служби у справах
неповнолітніх. Сприяти створенню на громадських засадах рад по профілактиці
злочинів і правопорушень серед неповнолітніх.
Райдержадміністрація.
Постійно.
6. З метою подальшого вдосконалення роботи з неблагополучними сім’ями , а також і
неповнолітніми схильними до девіантних проявів у поведінці, розширити у

районному центрі соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді консультаційні пункти,
“ телефони довіри”, тощо і забезпечити їх ефективну роботу.
Районний центр соціальних служби для сім”ї, дітей та молоді,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації.
Постійно.
7. Проводити районні благодійні акції “Молодь проти злочинності та насильства”,
“Молодь за здоровий спосіб життя”, “Даруємо радість дітям” за участю громадських
організацій, творчих колективів.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ культури та туризму райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді .
Постійно.
6. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму
1. Удосконалювати механізм міжвідомчого співробітництва у сфері протидії поширенню
наркоманії шляхом обміну інформацією та досвідом роботи проведення спільних
оперативно- профілактичних відпрацювань на території району з метою попередження
розкриття злочинів , пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
2. Проводити оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб,
які займаються зловживанням спиртними напоями, вчиняють правопорушення,
займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини , для застосування до них заходів впливу згідно із
законами України.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
центральна районна лікарня ,
служба у справах дітей райдержадміністрації.
Постійно .
3. Вжити заходів щодо посилення постійного контролю за додержанням правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, притягнення винних осіб до відповідальності
та позбавлення суб’єктів підприємницької діяльності ліцензії за їх порушення, особливо
за продаж спиртних напоїв неповнолітнім.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
райдержадміністрація.
Постійно.
7. Протидія рецидивній злочинності
1. З метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, запобігання вчиненню ними злочинів, вживати заходів щодо встановлення
адміннагляду за ініціативою міліції стосовно тих, які порушують чинне
законодавство. Вирішувати питання про притягнення до кримінальної
відповідальності.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
2. Вживати відповідних заходів до працевлаштування осіб, що звільнилися з місць
позбавлення волі, сприяти їх адаптації та розв’язання соціально-побутових проблем.
Районний центр зайнятості.
Постійно.
3. Забезпечити створення будинків нічного або тимчасового перебування осіб, в тому
числі тих, що раніше мали судимість, які не мають житла , будинків, інтернатів для
осіб похилого віку та інвалідів, осіб звільнених з місць позбавлення волі, які втратили
зв’язки з сім’ями і не мають постійного місця проживання.

Райдержадміністрація.
Протягом року.
4. Забезпечувати систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і молоді, які
відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Постійно.
8.Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху
1. За участю зацікавлених служб та відомств, здійснювати заходи щодо забезпечення
правопорядку в громадських місцях, захисту прав і свобод, законних інтересів, життя
і здоров’я громадян
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
райдержадміністрація.
Постійно.
2. Здійснювати заходи щодо покращання діяльності громадських формувань по охороні
громадського порядку в кожному населеному пункті. Результати діяльності
розглядати щоквартально на засіданнях виконкомів міської, селищної та сільських
рад.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
райдержадміністрація,
виконкоми міської, селищної та сільських рад.
Постійно.
3. Забезпечити виділення коштів на утримання посад помічників дільничних інспекторів
міліції за рахунок коштів місцевих бюджетів, які виконуватимуть обов’язки
командирів громадських формувань та будуть задіяні на охорону громадського
порядку на відповідній території Маловисківської міської ради, Смолінської селищної
ради та сільських рад. Передбачити відповідне фінансування в місцевих бюджетах на
2011-2015 роки.
Райдержадміністрація,
міська, селищна та сільські ради.
Постійно.
4. Надавати фінансову та іншу допомогу за рахунок місцевих бюджетів на забезпечення
дільничних інспекторів міліції на обслугованих територіях району службовими
приміщеннями , авто- мототранспортом, засобами зв’язку, паливо-мастильними
матеріалами, засобами індивідуального захисту, форменого одягу, комп’ютерної
техніки та канцелярськими товарами.
Райдержадміністрація,
Маловисківська міська, Смолінська селищна та сільські ради.
Постійно.
5. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів приурочених
державним та релігійним святам та іншим акціям з масовою участю населення.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
громадські формування по територіальності.
Постійно.
6. З метою профілактики дорожньо-транспортних пригод та порушення правил
перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, передусім вибухових,
отруйних, радіоактивних речовин, проводити на території району відповідні
оперативно-профілактичні відпрацювання.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
За окремим планом.
7. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць,
забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та безпечними умовами
дорожнього руху проводити комплексне обстеження вулично-шляхової мережі.

Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
філія „Маловисківський райавтодор” .
Постійно.
8. Проводити контрольні перевірки об’єктів дорожнього сервісу для забезпечення
додержання вимог щодо комплексної забудови ( наявність засобів зв’язку ) та місця
зберігання автотранспорту, правил дорожнього руху.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Щоквартально.
9. Кадрове та фінансове забезпечення.
1.Розробити та здійснити заходи, спрямовані на здійснення дисципліни і законності у
діяльності працівників правоохоронних органів, звернувши особливу увагу на
підвищення рівня їх кваліфікації та професіоналізму.
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Перший квартал 2011 року.
2. Вживати конкретних заходів щодо зміцнення службової дисципліни, посилення
особистої відповідальності кожного державного службовця, посадової особи місцевого
самоврядування за виконання завдань щодо зміцнення правопорядку, суворого
дотримання законності. Надавати гласності факти корупції, неналежного виконання
службових обов’язків, обмеження прав і інтересів громадян.
Підрозділи райдержадміністрації.
Постійно.
3. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації стану правопорядку в районі та
результатів боротьби правоохоронних органів із злочинністю і корупцією.
Сектор з питань внутрішньої політики та суспільно-політичного моніторингу
райдержадміністрації,
Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області,
виконкоми місцевих рад.
Постійно.
4. Забезпечити відповідне фінансування за рахунок місцевих бюджетів на реалізацію
завдань Програми
Райдержадміністрація,
виконкоми міської, селищної та сільських рад .
Постійно.
ІV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Для надання практичної допомоги правоохоронним органам щодо реалізації
програми, пропонується районній раді передбачити в районному бюджеті, згідно з чинним
законодавством, кошти на фінансування заходів щодо профілактики злочинності,
усунення факторів, які негативно впливають на стан правопорядку в районі.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
1. Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо виконання даної програми покласти на заступника голови
районної державної адміністрації
2. По підсумках діяльності щодо виконання Програми надати відповідний звіт на
сесії Маловисківської районної ради.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до Програми забезпечення
реалізації
профілактики
злочинності на 2011-2015
роки

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
9.

10.

11.

ПАСПОРТ
районної програми
забезпечення реалізації профілактики злочинності на 2011-2015 рр
(назва програми)
Програма затверджена:
рішенням районної ради від
№
РВ УМВС України в
Ініціатор розроблення програми
Кіровоградській області
Розпорядження голови РДА
Дата, номер і назва розпорядження
від 03.02.2011 року № 67-р
голови райдержадміністрації про
розроблення програми
РВ УМВС України в
Розробник програми
Кіровоградській області
Співрозробники програми
РВ УМВС України в
Відповідальний виконавець програми
Кіровоградській області
Органи місцевого самоврядування
Учасники програми
з 2011 по 2015 рік
Терміни реалізації програми
І етап – 2011-2013 роки
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
ІІ етап – 2014-2015 роки
Районний бюджет
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
750,0 тис. грн..
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
750,0 тис. грн..
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Районний бюджет
Основні джерела фінансування
програми

Додаток 2
до Програми реалізації профілактики
злочинності на 2011-2015 роки

Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми

Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Забезпечення реалізації профілактики злочинності на 2011-2015 рр.
(назва програми)
Етапи виконання програми
І

Усього витрат на
виконання програми

ІІ

2011 рік
2

2012 рік
3

2013 рік
4

2014-2015 роки
5

6

7

150,00

150,00

150,00

300,00

-

750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,00

150,00

150,00

300,00

-

750,00

міський, селищний та сільські
бюджети

-

-

-

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет

.

