
обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Забезпечення реалізації громадянами

конституційного права на звернення і удосконалити

роботу із зверненнями громадян у світлі вимог

Указу Президента України від 13.08.2002 № 700

«Про додаткові заходи щодо реалізації громадянами

конституційного права на звернення», від 14.04.2004

№ 434 «Про невідкладні заходи з удосконалення

організації прийому громадян органами державної

влади, органами місцевого самоврядування та

посадовими і службовими особами цих органів»

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП, 

УСБУ, КРУ, Покровська 

ОДПІ ГУ міндоходів у 

Донецькій області, УБОЗ

Запобігання 

порушення діючого 

законодавства. 

Проведення 

особистих прийомів 

громадян

2 Всебічно висвітлювати в засобах масової інформації

роботу правоохоронних органів по боротьбі зі

злочинністю та зміцненню правопорядку в місті.

Регулярно вивчати громадську думку мешканців

міста відносно роботи правоохоронних органів

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП,  

УБОЗ

Формування 

правової свідомості 

громадян, 

підвищення 

авторитету органів 

внутрішніх справ 

серед населення

3 Систематично обстежувати місця постійного

зберігання та використання зброї та вибухових

матеріалів. Проводити профілактичні заходи щодо

попередження зловживань і порушень правил

дозвільної системи, притягувати винних осіб до

відповідальності згідно діючого законодавства

України

Протягом 

року

ВП ГУНП, УСБУ Запобігання 

порушень при 

зберіганні та 

використанні зброї 

та вибухових 

матеріалів. 

Проведення 

профілактичних 

заходів

Додаток № 10

до рішення міської ради

від 26.09.2019 №7/69-2

у тому числі за рахунок коштів:

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

4.1.1. Сприяти роботі

правоохоронних орга-

нів та органів право-

суддя для вормування

безпечного суспільс-

тва шляхом роз'яснен-

ня прав та обов'язків

громадян

                                                                                                                                                                                       Ціль 4. Розбудова безпечного суспільства

  3.1.25. Захист прав та свободи громадян

Всього підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де

проживають особи похилого віку, самітні, визнані

недієздатними, психічно хворі, інші особи, які

потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та

наркоманію з метою запобігання фактам знущання з

них, незаконного відчуження житла

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП

Захист мало 

захищених верст 

населення

5 Провести комплексні перевірки фінансово-

господарської діяльності комерційних банків, через

рахунки яких здійснюються незаконні фінансові

операції. Вжити заходи щодо виявлення

«фіктивних» підприємницьких структур, які,

використовуючи злочинні зв`язки серед працівників

банківських установ, займаються незаконною

конвертацією грошових коштів

Протягом 

року

ВП ГУНП, УСБУ, КРУ, 

Покровська ОДПІ ГУ 

міндоходів у Донецькій 

області, УБОЗ

Запобігання 

здійснення 

незаконних 

фінансових 

операцій. Ліквідація  

«фіктивних» 

підприємницьких 

структур, які 

займаються 

незаконною 

конвертацією 

грошових коштів

6 Здійснювати профілактичну, соціально-агітаційну,

правову та консультативну роботу з сім`ями, в

першу чергу з числа функціонально неспроможних.

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП,

Формування 

правової свідомості 

громадян. Зниження 

показника 

виявлення 

проблемних сімей

7 Організувати та провести спільні оперативно-

профілактичні операції та рейди «Підліток», «Літо»,

«Вокзал», «Діти вулиці», «Урок», «Генофонд»,

«Канікули»

Протягом  

року

ВП ГУНП, служба у 

справах неповнолітніх

Проведення 

оперативно-

профілактичних 

операцій

8 Проведення операції «Генофонд», яка спрямована

на профілактику немедичного вживання наркотиків

та сильнодіючих медпрепаратів серед молоді, в

першу чергу серед неповнолітніх

Протягом  

року

ВП ГУНП,служба у 

справах неповнолітніх

Запобігання  

немедичному 

вживанню 

наркотиків та 

сильнодіючих 

медичних препаратів 

серед молоді

4.1.1. Сприяти роботі

правоохоронних орга-

нів та органів право-

суддя для вормування

безпечного суспільс-

тва шляхом роз'яснен-

ня прав та обов'язків

громадян



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Провести оперативно-профілактичні заходи щодо

виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають

спиртними напоями, вчинюють правопорушення,

займаються виготовленням самогону та інших

спиртних напоїв, вживають наркотичні засоби або

психотропні речовини, для застосування для них

заходів впливу згідно із законами України

Протягом  

року

ВП ГУНП, 

наркодиспансер

Виявлення та взяття 

на облік осіб, які 

зловживають 

спиртними напоями, 

наркотичними 

засобами, 

займаються 

виготовленням 

спиртних напоїв

10 Продовжити роботу по впровадженню в діяльність

органів внутрішніх справ нових форм несення

служби

Протягом  

року

ВП ГУНП Впровадження 

нових форм несення 

служби

11 Продовжити роботу щодо створення та

забезпечення функціонування в місті на великих

підприємствах та в учбових закладах громадських

формувань з охорони громадського порядку

відповідно до Закону України «Про участь громадян

в охороні громадського правопорядку та державного

кордону»

Протягом  

року

Виконавчий комітет 

міської ради, ВП ГУНП, 

підприємства міста

Створення та 

забезпечення функ-

ціонування на 

підприємствах міста 

та в учбових 

закладах 

громадських 

формувань з 

охорони 

громадського 

правопорядку

12 Фінансова підтримка громадського формування "За

порядок"

Протягом  

року

Покровська міська рада, 

ГФ "За порядок". 

Покровський відділ 

поліції
1 000,0 1 000,0

Функціонування ГФ 

"За порядок" та 

оплата послуг 

телекомунікаційних 

мереж

13 Придбання та обслуговування комплекту системи

відеоспостереження

Протягом 

року

Покровська міська рада, 

ГФ "За порядок", 

Покровський відділ 

поліції
1 100,0 1 100,0

Забезпечення 

правопорядку у 

місті, протидія 

злочинності

14 Капітальний ремонт приміщення ГФ "За порядок",

розташованого в адміністративній будівлі

Управління поліції охорони за адресою: вул.

Мандрика, буд .11, м.Покровськ Донецької області

Протягом  

року

Покровська міська рада, 

ГФ "За порядок". 

Покровський відділ 

поліції
200,0 200,0

Поліпшення 

технічного стану 

будівлі

1 Здійснити комплекс організаційно-правових заходів,

спрямованих на виявлення каналів незаконного

надходження в місто зброї, боєприпасів та

вибухових речовин

Протягом 

року

ВП ГУНП, УБОЗ Виявлення та 

ліквідація каналів 

незаконного 

надходження в місто 

зброї, боєприпасів та 

вибухових речовин

4.1.1. Сприяти роботі

правоохоронних орга-

нів та органів право-

суддя для вормування

безпечного суспільс-

тва шляхом роз'яснен-

ня прав та обов'язків

громадян

4.1.2. Підтримувати 

правоохоронні органи 

та органи правосуддя 

задля оперативного 

реагування на прояви 

корупції, організовану 

злочинність з метою 

захисту прав  людини



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Вжити заходи щодо попередження протиправних

діянь з боку нелегальних мігрантів, іноземних

громадян, в першу чергу з критичних регіонів СНД,

які знаходяться на території міста і мають

кримінальні зв`язки, входять до складу

організованих злочинних угрупувань

Протягом 

року

ВП ГУНП,  ВГПіС, 

УБОЗ

Попередження 

протиправних діянь 

з боку нелегальних 

мігрантів, іноземних 

громадян

3 Провести комплекс організаційно-практичних

заходів з метою попередження здійснення злочинів,

пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї,

виявлення каналів її надходження

Протягом 

року

ВП ГУНП, УСБУ, 

УБОЗ

Ліквідація 

незаконного 

надходження в місто 

зброї, боєприпасів та 

вибухових речови

4 Систематично проводити оперативно-профілактичні

заходи на ринках з метою захисту суб’єктів малого

та середнього бізнесу від рекету, запобігання та

викриття фактів корупції і хабарництва

Протягом 

року

ВП ГУНП, УСБУ,  

УБОЗ

Недопущення фактів 

рекету, запобігання 

та викриття фактів 

корупції та 

хабарництва

5 Провести комплекс оперативно-розшукових заходів

щодо документування противоправної діяльності з

боку посадових осіб органів та управлінь різних

рівнів

Протягом 

року

ВП ГУПН, УБОЗ Виявлення та 

документування 

протиправної 

діяльності з боку 

посадових осіб

6 Систематично аналізувати стан криміногенної

обстановки в місті, з метою встановлення факторів,

що впливають на її загострення, формування ОЗУ і

своєчасне усунення причин і умов

Протягом 

року

ВП ГУПН, УБОЗ Моніторинг 

криміногенної 

ситуації у місті

7 Проведення операцій «Мак», «Канал» Протягом 

року

ВП ГУПН, УБОЗ Запобігання  

правопорушень у 

сфері обігу 
8 Вжити заходи щодо виявлення фактів транзиту та

контрабанди наркотичних засобів

Протягом 

року

ВП ГУПН, УБОЗ Виявлення фактів 

транзиту та 

контрабанди 

наркотичних засобів

9 Проведення операції «Батіскаф», яка спрямована на

припинення злочинної діяльності аптек, які

займаються без рецептурною торгівлею

сильнодіючими та наркотичними медпрепаратами та 

об`єктів господарської діяльності, що займаються

безліцензійним обігом прекурсорів

Протягом 

року

ВП ГУПН, УБОЗ Недопущення 

безрецептурної 

торгівлі 

сильнодіючими та 

наркотичними 

медпрепаратами

10 Провести комплекс організаційно-практичних

заходів щодо виявлення і припинення діяльності

організованих злочинних груп, які займаються

незаконним обігом наркотиків, психотропних,

отруйних речовин

Протягом 

року

ВП ГУПН, УБОЗ Припинення 

діяльності 

організованих 

злочинних груп

4.1.2. Підтримувати 

правоохоронні органи 

та органи правосуддя 

задля оперативного 

реагування на прояви 

корупції, організовану 

злочинність з метою 

захисту прав  людини



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Проведення операцій «Побут» та «Нагляд», які

спрямовані на попередження правопорушень з боку

раніше засуджених, в тому числі в побуті,

покращення індивідуально-профілактичної роботи

серед осіб, які перебувають на обліках органів

внутрішніх справ

Протягом 

року

ВП ГУНП Попередження 

правопорушень з 

боку раніше 

засуджених

1 Фінансування капітального ремонту

територіального сервісного центру МВС № 1444 в

м.Покровськ

2018 - 2019 

роки

Покровська міська рада, 

Регіональний сервісний 

центр в Донецькій 

області

1 500,0 1 500,0

Поліпшення 

технічного стану 

будівлі

2 Ремонт та утримання автотранспорту Протягом 

року

КП "УМГ"

150,0 150,0

Поліпшення 

матеріально - 

технічної бази.

3 Придбання паливно-мастильних матеріалів Протягом 

року

КП 

"Покровськводоканал" 1 000,0 1 000,0

Поліпшення 

матеріально - 

технічної бази.

28 Всього 4 950,0 4 950,0

Секретар міської ради І.Сущенко

4.1.2. Підтримувати 

правоохоронні органи 

та органи правосуддя 

задля оперативного 

реагування на прояви 

корупції, організовану 

злочинність з метою 

захисту прав  людини

Інші



13

100 осіб

300 

матеріалів у 

ЗМІ

15 західів

Додаток № 10

до рішення міської ради

від 26.09.2019 №7/69-2

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Очікуваний 

результат

                                                                                                                                                                                       Ціль 4. Розбудова безпечного суспільства

  3.1.25. Захист прав та свободи громадян

значення 

показника



13

18 осіб

100%

50%

за вказівкою 

ГУНП

за вказівкою 

ГУНП



13

8 заходів

5

1 громадське 

формування

20 об'єктів

1 коплект

1 об'єкт

100% 

ліквідація



13

постійно

100% 

ліквідація

постійно

за потребою

постійно

2 операції

за потребою

1 операція

100%



13

2 операції

1 об'єкт


