
 

   

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ 

 

від 24.06.2020 № 7/79-2 
              м. Покровськ 

 

 

Про затвердження міської цільової програми  

«Безпечне місто» на 2020–2024 роки 

 

 З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері профілактики 

та протидії злочинності в місті Покровську, підвищення ефективності 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська 

Донецької області на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2019 року №7/72-2,  керуючись статтями 26, 59,73 Закону України від 

21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 

рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську Цільову Програму «Безпечне місто» на 2020–2024 

роки (далі-Програма) згідно з додатком. 

2. Визначити відділ з питань безпеки та протидії корупції (Шабельник) 

відповідальним виконавцем з реалізації Програми. 

3. Відділу з питань безпеки та протидії корупції (Шабельник) забезпечити 

виконання Програми.  

4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету при формуванні 

бюджетних запитів на наступний рік передбачити потребу у видатках на 

здійснення заходів з реалізації Програми, проводити фінансування Програми на 

2020 – 2024 роки. 

5. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька) при 

формуванні проєкту бюджету в межах фінансової можливості дохідної частини 

міського бюджету передбачити потребу у видатках на виконання Програми. 

6. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на заступника 

міського голови, відповідно до розподілу обов’язків (Хотнянський). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова 

та депутатської етики (Неголюк)  

 

 

В.п. міського голови                                                         О.Требушкін 

 

 

 



  

Додаток 

до рішення міської ради 

від 24.06.2020 № 7/79-2 

 

 

Міська цільова Програма 

«Безпечне місто» на 2020— 2024 роки 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. 

Ініціатор 

розроблення 

Програми: 

міська рада 

2. 

Дата, номер і 

назва 

розпорядчого 

документа про 

розроблення 

Програми: 

 

Закон України «Про Національну поліцію», Закон України 

«Про дорожній рух», Закон України «Про оборону 

України», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», Закон України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», Указ Президента України від 

15.12.2006 № 1087 «Про заходи щодо зміцнення 

правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та правоохоронних органів», Указ 

Президента України від 25.10.2002 №948/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді», Указ Президента 

України від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

06.02.2013 №51-р «Про схвалення Концепції Державної 

цільової правоохоронної програми встановлення сучасних 

систем безпеки, застосування засобів зовнішнього 

контролю (спостереження) та швидкого реагування», 

Кодекс цивільного захисту. 

 

3. 
Розробник 

Програми: 
Відділ з питань безпеки та протидії корупції 

4. 
Співрозробники 

Програми: 
  

5. 

Відповідальний 

виконавець 

Програми: 

Покровська міська рада 

6. Учасники  



  

(співвиконавці) 

Програми: 

Покровський ВП ГУ НП в Донецькій області, Покровсько - 

Ясіноватський ОМВК, військові частини Збройних Сил 

України, 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області, 

Покровський МРВ 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та 

Луганській областях, перший відділ військової 

прокуратури Донецького гарнізону, Покровська ОДПІ ГУ 

ДФС у Донецькій області,  управління та інші структурні 

підрозділи Покровської міської ради, комунальні 

підприємства, організації, установи 

7. 

Термін 

реалізації 

Програми: 

2020 — 2024  роки 

 

7.1. 

Етапи 

виконання 

програми 

2020 рік 2021-2022 рока 2023-2024 рока 

8. 

Перелік 

бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні 

Програми 

Міський бюджет. Обсяги фінансування на здійснення 

заходів Програми передбачити з урахуванням вимог ч.2 

статті 85 Бюджетного кодексу України 

9. 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають: 

Всього, 

млн. грн. 

у тому числі за роками 

2020 рік 
2021-2022 

рока 
2023-2024 рока 

 
всього, 

у тому числі 
    

9.1 

коштів 

бюджету м. 

Покровськ 

    

9.2 

коштів інших 

джерел, у тому 

числі: 

    

  
державний 

бюджет 
- - - - 

  
обласний 

бюджет 
- - - - 

  

кошти 

обласного 

екологічного 

фонду 

- - - - 



  

  

кошти міського 

екологічного 

фонду 

- - - - 

  залучені кошти - - - - 

  

кошти інших 

підприємств та 

організацій 

- - - - 

  

власні кошти 

комунальних 

підприємств 

-  - - 

  

інші джерела 

фінансування, 

які не 

заборонені 

діючим 

законодавством 

    

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 

 

Забезпечення конституційних прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, 

недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. 

У зв’язку із закінченням дії Програми “Правопорядок 2018-2020”, 

прийнятою  Покровською міською радою, з'явилася необхідність в 

розробленні нової, сучасної програми «Безпечне місто 2020-2024». 

Враховуючи викладене, з метою стабільного функціонування міської ланки 

територіальної підсистеми Донецької області єдиної державної системи 

цивільного захисту м. Покровська, недопущення погіршення криміногенної 

обстановки в місті та реалізації «Стратегії розвитку Покровська», виникла 

необхідність у впровадженні програми «Безпечне місто 2020-2024».  

Враховуючи розгалужену інфраструктуру міста Покровська, значну 

кількість об’єктів життєзабезпечення, завдання впорядкування дорожнього 

руху, підвищені завдання безпекового супроводу проведення масових 

заходів, механізми оперативного   реагування на небезпеки для населення 

потребують сучасних методів моніторингу та опрацювання  потенційних 

загроз.  

В співробітництві з правоохоронними, контролюючими та іншими  

органами і підрозділами проводиться постійна робота щодо протидії та 

профілактики правопорушень, терористичних проявів, загроз інтересам 

держави, забезпеченню суспільного порядку при проведенні публічних та 

масових заходів, захисту життя та здоров’я громадян. 



  

Наразі, незважаючи на заходи, що вживаються міською владою та 

правоохоронними органами, у місті залишається:  

 недостатній рівень вчасного реагування правоохоронних органів 

на заяви, повідомлення про злочини і правопорушення; 

 недостатня чисельність особового складу підрозділів 

Національної поліції; 

 недостатня кількість камер відеоспостереження на основних 

магістралях і перехрестях, місцях масового перебування громадян; 

 відсутність камер відеоспостереження в дошкільних та шкільних 

закладах; 

 потреба у підвищенні рівня захисту особи, суспільства та  

об'єктів власності громади міста від злочинних та терористичних посягань; 

 підвищений рівень незаконного обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин; 

 недостатня профілактична робота зі зниження дитячої 

злочинності; 

 великий рівень незаконної реалізації підакцизного товару (тютюн 

та алкоголь); 

 велика кількість незаконної зброї та вибухівки; 

 недостатній рівень матеріально-технічного та соціального 

забезпечення підрозділів ЗСУ, НГУ, та інших силових формувань, які 

забезпечують оборону міста; 

 недостатнє фінансування державних органів, які підтримують та 

контролюють правопорядок у місті; 

 недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення 

призовного пункту військового комісаріата; 

 існуюча система централізованого оповіщення населення міста 

морально та фізично застаріла і не забезпечує виконання завдань щодо 

оповіщення та інформування населення. 

 несформований матеріальний резерв міста, для забезпечення 

життєдіяльності населення постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій 

або небезпечних подій 

Таким чином, поточний рівень забезпечення безпеки міста і його 

жителів від різного виду загроз життю, здоров'ю та майну не повною мірою 

відповідає загальновизнаним стандартам безпеки. 

Враховуючи складність і різноманітність чинників, що впливають на 

стан та динаміку злочинності, кардинальне поліпшення криміногенної 

ситуації в місті може бути досягнуто лише завдяки  об'єднанню зусиль та 

спільній скоординованій роботі правоохоронних органів та органів  

місцевого самоврядування, широкому залученню до роботи в цьому напрямі 

недержавних структур, громадських об'єднань і громадян. 

Тероризм - це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у 

свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів 



  

влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних 

людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних 

цілей. 

Головною метою боротьби з тероризмом є захист особи, держави і 

суспільства від терористичних проявів, виявлення та усунення причин і умов, 

які їх породжують. 

Створення Програми обумовлено потребою посилення безпекової 

взаємодії, підвищення рівня правової культури населення, впровадження 

комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення 

безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення 

життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху. 

Пріоритетом є створення систем соціальної профілактики 

правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та 

об'єктів в місті, що, в свою чергу, вимагає розробки та реалізації 

довгострокових заходів організаційного, практичного, профілактичного та 

нормотворчого характеру.  

На сьогоднішній день у м. Покровськ існує багато місць та об'єктів, які 

потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них 

відносяться: 

• мости та переїзди; 

• центральна частина міста; 

• торгові та розважальні центри, парк, площі, сквери, паркінги тощо; 

• місця скупчення людей, вокзали, ринки, інші місця підвищеної 

небезпеки для громадян; 

• стратегічні та важливі для життєдіяльності об'єкти міста; 

• адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та 

житлові об'єкти, інші громадські будівлі тощо; 

• силові розподільні станції, інші об'єкти підвищеної небезпеки для 

жителів міста; 

• автодорожні шляхи. 

Розширення системи відеоспостереження міста зможе покращити 

криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць 

скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так 

і їх профілактики.  

Одним з важливих напрямків забезпечення безпеки громадян є їх 

захист на автотранспортних шляхах міста. Система управління 

транспортними потоками в місті є недосконалою, має місце неналежне 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Актуальною є потреба моніторингу 

ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії 

та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров'ю громадян, для 

розкриття  злочинів, пов'язаних із використанням автотранспорту, та 

отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, для 

оперативного відстеження маршруту   руху  транспортного засобу за 

потребою. 



  

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та військового характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх 

виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним 

із головних пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування та 

Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

 Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та військового 

характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню 

внаслідок бойових дій у безпосередній близькості до об’єктів підвищеної 

небезпеки, великим техногеннім навантаженням на місто, природними 

явищами: ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, ожеледдю, 

ожеледицею, обмерзанням тощо. 

 

 

3. Мета Програми 

 

Метою програми є: 

      створення умов власної безпеки громадян; 

      об'єднання зусиль правоохоронних органів, підрозділів СБУ, ЗСУ, 

ДПСУ,  інших військових формувань, органів державної влади, місцевого 

самоврядування, судової влади, громадськості у запобіганні загрозам 

публічній безпеці і порядку;  

      підтримка нормальної життєдіяльності міста;  

      сприяння припиненню правопорушень; 

      підвищення рівня розкриття правопорушень;  

      захист важливих об'єктів міста, комунального майна, власності, 

посилення безпеки дорожнього руху;  

     забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень   шляхом здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на усунення причин та умов вчинення   протиправних діянь, а 

також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів  

державної влади та місцевого самоврядування; 

       створення системи соціальної профілактики правопорушень; 

      створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних 

органів, спрямованих на  підвищення ефективності і збільшення показників 

розкриття злочинів і правопорушень; 

      комплексне розв’язання проблеми забезпечення охорони 

громадського порядку та громадської безпеки шляхом  встановлення 

сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю 

(спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення;  

      підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо 

можливості отримання якісних поліцейських послуг; 

     підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, зменшення 

кількості правопорушень,  смертності і травматизму, забезпечення безпеки 

населення міста Покровська, гостей міста, туристів, вдосконалення 



  

діяльності правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного 

забезпечення, сприяння в впровадженні новітніх систем і методів роботи; 

     вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру; 

     забезпечення захисту життя та здоров'я людей; 

      захист територій, мінімізація матеріальних і фінансових витрат від 

впливу надзвичайної ситуації, небезпечних подій тощо; 

      підвищення рівня техногенного захисту об'єктів підвищеної 

небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей в місті Покровськ; 

      формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного 

обов’язку щодо захисту національних інтересів України; 

      підвищення престижу строкової військової служби та військової 

служби за контрактом; 

      здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі 

військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом; 

     організацію та проведення призову громадян на строкову військову 

службу, вчасне прибуття призовників на районну призовну комісію та на 

обласний збірний пункт. 

У цій Програмі терміни вживаються у значенні:  

сучасні системи безпеки – сукупність високотехнологічних програмно-

апаратних    засобів з можливістю підвищення їх функціонального 

потенціалу та збільшення потужності, призначені для моніторингу, фіксації 

зображення, передавання інформації про стан громадського порядку і 

громадської безпеки, що забезпечує невідкладне оповіщення та швидке 

реагування на ситуації, пов’язані з вчиненням правопорушення або 

виникненням надзвичайної події; 

засоби зовнішнього контролю (спостереження)–технічне обладнання 

(відеокамери,  відео реєстратори), включаючи пристрої екстреного виклику, 

за допомогою яких здійснюється відеоспостереження у місцях, що 

потребують постійного нагляду, або передається інформація відповідним 

підрозділам правоохоронних органів з метою швидкого реагування; 

швидке реагування – оперативне реагування спеціально підготовлених 

сил                       (підрозділів правоохоронних органів), що здійснюється з 

використанням відповідних    засобів і передбачає їх прибуття до 

визначеного об’єкта протягом мінімального часу, з   метою своєчасного 

запобігання правопорушенням та вжиття необхідних заходів, адекватних  

характеру правопорушення або надзвичайної події. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсяги та джерела фінансування, строки виконання програми 

 

Враховуючи, що заходи попередньої Програми «Правопорядок» за 

період 2018 - 2020 років не були реалізованими в повному обсязі, є 

необхідність розробки нової Програми «Безпечне місто» та заходів Програми 



  

і розставлення чітких пріоритетів у заходах для досягнення максимального 

ефекту в забезпеченні необхідної безпеки мешканців та гостей міста. 

Як і в попередні роки, так і на сьогодні необхідність комплексного 

вирішення питання забезпечення безпеки міста Покровськ обґрунтовується 

тим, що місто розташоване поблизу проведення ООС та лінії розмежування, 

залишається містом з наявністю великої кількості гостей міста, має значну 

кількість об’єктів життєзабезпечення. 

 Ці фактори в сукупності визначають високу небезпеку для життя й 

здоров'я населення, ймовірність виникнення й тяжкість можливих наслідків 

надзвичайних ситуацій різного характеру. 

Реалізація Програми щодо підвищення рівня правопорядку, 

забезпечення безпеки населення міста Покровська має сприяти подальшому 

стабільному соціально-економічному розвитку міста, покращенню 

інвестиційного клімату та розвитку Покровської міської ланки на основі 

єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. 

    Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв 

оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність 

вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, інтересів  суспільства і держави, протидії 

злочинності, зниження вірогідності виникнення та зменшення масштабів 

можливих природних, техногенних, екологічних надзвичайних ситуацій  та 

спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, зниження 

небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях шляхом мінімізації 

впливу небезпечних факторів та забезпечення життєдіяльності 

постраждалого населення, створення та підтримання у постійній готовності 

системи централізованого оповіщення населення, здійснення її 

удосконалення, реконструкції та забезпечення її функціонування, відповідно 

до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.  

Подальший розвиток систем безпеки, застосування засобів зовнішнього 

контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на 

правопорушення може бути забезпечений шляхом застосування програмно-

цільового методу та концентрації зусиль правоохоронних органів та органів 

місцевого самоврядування, громадських формувань з охорони громадського 

порядку із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел  

фінансування для виконання пріоритетних завдань. 

Виконання завдань щодо встановлення систем безпеки, застосування 

засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого 

реагування на правопорушення повинно бути забезпечено на обласному та 

міському рівні з наданням миттєвого доступу до інформації, що в них 

зберігається, органам державної влади, на які  покладено завдання із 

забезпечення національної і громадської безпеки та громадського порядку, 

боротьби з тероризмом. 

Такі системи повинні оснащуватися засобами відеоспостереження та 

фіксації, які відповідають параметрам чіткості та роздільної здатності 



  

апаратури, що в подальшому дасть змогу використовувати можливості 

портретної та фототехнічної експертизи для встановлення осіб, причетних до 

вчинення правопорушень. 

Програма покликана сприяти вирішенню проблем забезпечення 

матеріально-технічного переоснащення органів управління та комунальних 

служб, накопичення міського матеріального резерву для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру, забезпечення транспортом 

та матеріально-технічними засобами військових формувань на території 

міста Покровськ для підвищення обороноздатності військових частин та 

інших військових формувань. 

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з міського бюджету, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених законом. Реалізація заходів, щодо яких 

орієнтовні обсяги фінансування в програмі не  зазначені, здійснюється в 

межах коштів, передбачених у державному і місцевому бюджеті на 

відповідний рік органам виконавчої влади, правоохоронним органам, 

відповідальним за виконання визначених Програмою заходів, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених законом.  

Реалізація Програми, а саме підвищення рівня правопорядку, 

забезпечення безпеки населення міста Покровськ, сприятиме подальшому 

стабільному соціально-економічному розвитку міста та покращенню 

інвестиційного клімату.  

Програму передбачається виконати протягом 2020 — 2024 років. 

Ресурсне забезпечення Програми: 

            млн. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2020 рік 
2021-2022 

рока 

2023-2024 

рока 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
     

Бюджет м. Покровськ     

Кошти інших джерел, у 

тому числі: 

    

- державний бюджет     

-  обласний бюджет     

- кошти обласного 

екологічного фонду 
    

-  кошти міського 

екологічного фонду 
    

- залучені кошти     



  

- кошти інших 

підприємств та 

організацій 

    

- власні кошти 

комунальних підприємств 
    

- інші джерела 

фінансування, які не 

заборонені діючим 

законодавством 

    

 

Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з 

урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

 

Завданням програми є: 

 посилення безпеки громадян в місті; 

 підвищення ефективності реалізації превентивних і 

профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, 

усунення причин і умов, що зумовили вчинення              правопорушень, 

захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

 підтримання мобілізаційної готовності у м. Покровськ на 

належному рівні; 

 підвищення значення роботи органів місцевого самоврядування в 

проведенні військово-облікової роботи на території м. Покровськ, залучення 

до комплектування військ мобілізаційні ресурси міста в повному обсязі, 

якісне комплектування Збройних Сил України та інших військових 

формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову 

військову службу та військовозобов’язаних для проходження служби в 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 

 сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил 

України та інших           військових формувань; 

 співпраця Покровської міської ради, військового комісаріата 

міста, органів    освіти та охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій 

щодо забезпечення роботи призовної комісії та мобілізаційної підготовки. 

 підвищення якості керування процесами і заходами безпеки, які 

проводяться в місті, оздоровлення криміногенної ситуації за рахунок високої 

оперативності реагування мобільних нарядів поліції на злочини і пригоди, 

взаємодії й поліпшення інформаційного забезпечення зацікавлених органів   

державної влади з використанням сучасних телекомунікаційних і 

інформаційних технологій; 

 сприяння у створенні належних умов для ефективної роботи  

державних органів, які підтримують та контролюють правопорядок; 

 своєчасне виявлення, припинення та запобігання злочинам; 



  

 вдосконалення системи профілактики і реагування на сигнали та 

повідомлення про правопорушення, які готуються або вчиняються; 

 покращення взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами; 

 підвищення рівня довіри населення до державних органів, які 

контролюють правопорядок; 

 протидія незаконному обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин, зброї та вибухівки; 

 зниження рівня незаконної реалізації підакцизних товарів (тютюн 

та алкоголь), провадження просвітницької діяльності, спрямованої на 

виховання негативного ставлення до  протиправних діянь; 

 здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня 

моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження 

здорового способу життя, запобігання проявам расової та  релігійної 

нетерпимості; 

 проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями, 

мігрантами, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти 

бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну 

діяльність; 

 проведення заходів про недопущення фактів вчинення насильства 

в сім’ї; 

 проведення  профілактичної  роботи зі зниження  дитячої 

злочинності; 

 формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної 

адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

 створення необхідних умов для запобігання в житлових будинках 

і на прибудинкових територіях нещасним випадкам, дорожньо-транспортним 

та іншим пригодам, що можуть спричинити шкоду здоров'ю людей, 

пошкодження або знищення майна; 

 впровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть 

профілактиці та протидії злочинності. 

 ревізія і створення сучасної системи сповіщення населення, 

захисних споруд і найпростіших сховищ; 

 навчання спеціалістів і населення з питань цивільного захисту і 

загрози надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу 

і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з 

вадами зору та слуху формі;  

 вжиття заходів щодо проведення ремонту та утримання в 

належному стані захисних споруд цивільного захисту та найпростіших 

укритій в місті Покровськ;  

 забезпечення територіальних формувань цивільного захисту та 

населення засобами радіаційного та хімічного захисту; 



  

 сприяння в оновленні спеціальної пожежної техніки та 

обладнання у 9-му Державному пожежно-рятувальному загоні (ДПРЗ-9) ГУ 

ДСНС України в місті Покровськ; 

 навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій, 

небезпечних подій,  та в особливий період. 

Критеріями досягнення результату є: 

 посилення у громадян почуття власної безпеки в місті; 

 скоординована робота місцевої влади, правоохоронних органів, 

підрозділів СБУ, ЗСУ, НГУ, ДПСУ,  інших військових формувань у 

напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста; 

 зменшення кількості злочинів проти життя та здоров’я громадян; 

 підвищення рівня розкриття правопорушень; 

 покращення криміногенного стану; 

 поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення 

про правопорушення, ефективності роботи з протидії злочинності; 

 забезпечення збереження майна фізичних і юридичних осіб, а 

також  муніципального; 

 підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи 

його важливих об'єктів; 

 розширення та удосконалення Централізованої системи 

відеоспостереження міста в онлайн режимі та режимі роботи з архівними 

записами; 

 підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, 

зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з 

використанням автотранспорту,  підвищення безпеки дорожнього руху; 

 успішна протидія можливим провокаціям, проявам тероризму, 

загрозам інтересам держави; 

 підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів, 

військовослужбовців, органів державної та місцевої влади; 

 покращення профілактики правопорушень в середовищі 

неповнолітніх та молоді; 

 обмеження незаконного обігу зброї, наркотиків та психотропних 

речовин; 

 розширення інформаційної бази оповіщення населення за 

рахунок залучення до участі в організації та побудові міської системи 

централізованого оповіщення операторів телекомунікацій та 

телерадіоорганізацій; 

 удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного 

захисту. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми  

 

Координацію виконання Програми здійснює заступник міського 

голови, начальник відділу з питань безпеки та протидії корупції, керівники 



  

правоохоронних, рятувальних та контролюючих органів, органів державної 

безпеки, структурні підрозділи міської ради.        

Загальний контроль за реалізацією заходів Програми здійснюється 

постійною комісією Покровської міської ради з питань правового захисту 

населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики. 

Відповідальні виконавці заходів Програми, зазначені в графі 

"Виконавець" Розділу 7 «Напрями діяльності та заходи Програми», один раз 

на півріччя – до 30 січня та 30 липня надають у відділ з питань безпеки та 

протидії корупції міської ради узагальнені відомості про результати 

виконання  Програми. 

Узагальнену інформацію про виконання Програми відділ з питань 

безпеки та протидії корупції міської ради в місячний термін надає постійним 

комісіям Покровської міської ради з питань правового захисту населення, 

законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики, комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва. 

Виконавці заходів Програми несуть відповідальність за їх якісне та 

своєчасне виконання, раціональне використання фінансових коштів і 

ресурсів, що виділяються на їх реалізацію, своєчасну звітність. 

З урахуванням реалізації заходів Програми та виділених в поточному 

році фінансових ресурсів координатор та виконавці Програми надають свої 

пропозиції на наступний рік щодо обсягів фінансування з обґрунтуванням до 

управління фінансів Покровської міської ради. 

За недостатності фінансування заходів Програми виконавці за 

погодженням із замовником вносять до Покровської міської ради пропозиції 

про зміну термінів їх виконання або зняття з контролю. 

За ініціативою Покровської міської ради або головного розпорядника 

коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, 

ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та 

ефективність використання коштів розглядається на сесіях Покровської 

міської ради та на засіданнях профільних постійних комісій Покровської 

міської ради протягом року. По завершенню Програми подається звіт про її 

виконання на сесію Покровської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради         О.Требушкін 


