УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХVІІ сесія

VІІ скликання

від 14.04.2017р. № 194
Про затвердження Програми забезпечення
правопорядку, законності та громадської безпеки
на території Олевського району Житомирської області
на період до 2019 року
Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму
забезпечення правопорядку, законності та громадської безпеки на території
Олевського району Житомирської області на період до 2019 року керуючись
ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету
та комунальної власності та з питань регламенту, депутатської етики та
забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і прав людини,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму забезпечення правопорядку, законності та
громадської безпеки на території Олевського району Житомирської області
на період до 2019 року згідно з додатком.
2.Районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми.
3.Рекомендувати Олевській та Білокоровицькій об’єднаним
територіальним громадам розробити та затвердити аналогічні Програми.
4.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з
питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів,
законності, правопорядку і прав людини.
Голова ради

В.М.Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 14.04.2017 р. № 194
Програма
забезпечення правопорядку, законності та громадської безпеки
на території Олевського району Житомирської області
на період до 2019 року
І. Паспорт Програми
1.Розробник Програми

Олевська районна державна
адміністрація
2. Відповідальний виконавець
Олевська районна державна
Програми
адміністрація
3. Головний розпорядник коштів
Олевська районна державна
адміністрація
4. Виконавці Програми
Суб’єкти господарювання
5.Термін реалізації Програми
до 2019 року
6. Загальний обсяг фінансування
2017 рік – 200,0 тис.грн.
програми
2018 рік – 50,0 тис.грн.
7.Перелік бюджетів, які беруть участь Державний, обласний, районний,
місцевий бюджети та інші джерела,
у виконанні Програми
не заборонені чинним
законодавством України.
ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Побудова демократичної держави передбачає пріоритетне забезпечення
законних прав, обов’язків та свобод особистості, охорону її честі і гідності,
відчуття реального поліпшення громадської безпеки, верховенства права та
закону. Ефективно це завдання може бути виконано лише за умов тісної
взаємодії
органів
виконавчої
влади,
місцевого
самоврядування,
правоохоронних органів та громадськості.
Сучасний стан охорони громадського порядку та громадської безпеки
не є досконалим і потребує обґрунтованого оновлення.
Останні події, що розгортаються на теренах нашого району, пов’язані із
суттєвим збільшенням криміногенних загроз громадській безпеці та
громадському порядку і зумовлюють необхідність формування принципово
нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних
різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих
на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості
скоєних злочинів.

ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи
правоохоронних органів, забезпечення правопорядку, законності та
громадської безпеки на території Олевського району Житомирської області
шляхом здійснення узгоджених заходів з профілактики правопорушень,
протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення
протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації в районі.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Основними шляхами та засобами реалізації Програми в районі є:
забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів,
спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а
також налагодження дієвої взаємодії органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості;
сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних
органів щодо захисту прав і свобод людини, стабільному соціальноекономічному розвитку району;
підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, забезпечення
безпеки населення району,
оперативного реагування на вчинені
правопорушення;
запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії
криміногенних факторів;
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях
масового перебування громадян (автовокзали, парки, сквери тощо), на
автошляхах та у місцях концентрації ДТП;
V. Строки виконання Програми
Строки виконання Програми до 2019 року.
VІ. Перелік завдань і заходів Програми
Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних,
правових, організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та
культурно-виховних заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань
з
профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки на території Олевського району Житомирської області.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення системи оперативного реагування на заяви та
повідомлення про скоєні правопорушення;
залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки;

організація забезпечення профілактики правопорушень;
запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії
криміногенних факторів;
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях
масового перебування громадян (автовокзали, парки, сквери тощо), на
автошляхах та у місцях концентрації ДТП;
підвищення рівня дорожньої дисципліни;
провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання
негативного ставлення до протиправних діянь;
покриття витрат на надання послуг з проживання, харчування,
електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання та
забезпечення паливо-мастильними матеріалами правоохоронних органів (в
т.ч. СБУ, підрозділів Національної гвардії України, спеціального
призначення та тощо), які забезпечують правопорядок, законність та
громадську безпеку на території Олевського району Житомирської області.
VIІ. Ресурсне забезпечення Програми
Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів
державного, обласного, районного, місцевого бюджетів та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
Обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі
підготовки проектів бюджетів на відповідний рік.
Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють обсяг
коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для здійснення
заходів, визначених Програмою.
Надавачі послуг мають надавати Олевській районній державній
адміністрації підтверджуючі документи за фактично надані послуги
відповідно до чинного законодавства.
VIIІ. Організація управління та контролю за ходом виконання
Програми
Організація виконання Програми покладається на Олевську районну
державну адміністрацію та виконавців, які надають послуги на
забезпечення завдань та заходів програми.
ІV. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню:
рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів;
ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і
свобод людини;

оперативному реагуванню на заяви та повідомлення про скоєні
правопорушення;
залученню громадськості до проведення заходів щодо забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки;
здійсненню роз’яснювальної роботи щодо неприйняття у суспільстві
протиправних діянь як явища;
забезпечення послуг з проживання, харчування, електропостачання,
водопостачання, водовідведення, теплопостачання та забезпечення паливомастильними матеріалами правоохоронних органів (в т.ч. СБУ, підрозділів
Національної гвардії України, спеціального призначення та тощо), які
забезпечують правопорядок, законність та громадську безпеку на території
Олевського району Житомирської області.
запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дії
криміногенних факторів;
удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та
підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів;
підвищенню рівня дорожньої дисципліни;
інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню
профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень,
громадської безпеки та громадського порядку, підвищенню ефективності
оперативних заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень;
поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної
ситуації в регіоні.
Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

