
2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 
N 

п/п 

Перелік заходів Програми 
Строк 

виконання 

заходу 
Виконавці 

Загальний обсяг 

фінансування, 

джерела 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), млн. гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

 

I етап 

2020 

рік 

 

 

II етап 

2021-2022 

рока 

 

 

III етап 

2023-2024 

рока 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Організаційні заходи 

 

1.1 

Вирішити питання щодо 

розташування в м.Покровськ 

відділу – сектору патрульної 

поліції Управління патрульної 

поліції в Донецькій області  

2020 

МВС, Національна поліція, 

ГУ МВС України в 

Донецькій області, 

Управління патрульної 

поліції в Донецькій області, 

Покровський ВП ГУНП в 

Донецькій області, відділ з 

питань безпеки та 

запобігання корупції 

(ВзПБтаПК) 

 

 

  

Підвищення ефективності 

діяльності нарядів поліції, 

задіяних для охорони 

правопорядку. Своєчасне 

виявлення та реагування на 

правопорушення, 

терористичну загрозу, 

встановлення осіб, які їх 

вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуацій 
1.2 

Вирішити питання щодо 

розташування в м.Покровськ 

ситуаційного  центру. 

Забезпечити інтернет зв’язок 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) м.Маріуполь з 

ситуаційним центром м. 

Покровськ 

2020 

ГУ МВС України в 

Донецькій області, 

Управління патрульної 

поліції в Донецькій області, 

Покровський ВП ГУНП в 

Донецькій області, відділ з 

питань безпеки та 

запобігання корупції 

(ВзПБтаПК) 

 

 

 

  

Створення централізованої 

системи 

відеоспостереження міста 

з метою підвищення рівня 

своєчасного реагування та 

розкриття правопорушень, 

удосконалення механізму 

взаємодії та оперативного 

прийняття управлінських 

рішень правоохоронними 

органами 

1.3 Налагодити взаємодію та 

оперативне реагування з 

усіма правоохоронними 

підрозділами, рятувальними 

службами, станцією швидкої 

допомоги, комунальними 

підприємствами 

2020 

Головне управління 

Національної поліції в 

Донецькій  області, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області,                                                           

Управління патрульної 

поліції в Донецькій області, 

 

 

  

Створення централізованої 

системи керування та 

реагування на розкриття 

правопорушень, 

удосконалення механізму 

взаємодії та оперативного 

прийняття управлінських 



забезпечуючими 

життєдіяльність міста 

Покровськ 

ГУ СБУ в Донецькій та 

Луганській областях, 9 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 

Донецькій області, військові 

частини ЗСУ, НГУ, ДПСУ та  

інших військових формувань 

та інші структурні 

підрозділи Покровської 

міської ради, комунальні 

підприємства, організації, 

установи, муніципальна 

служба громадського 

правопорядку 

рішень правоохоронними 

органами, рятувальними, 

медичних закладів та 

комунальними службами 

міста у разі надзвичайних, 

техногенних. екстрених 

випадків 

1.4  

Здійснення постійного збору 

інформації щодо скоєних 

злочинів, звернень та скарг 

громадян. З урахуванням 

зібраної інформації та аналізу 

криміногенної ситуації, 

внесення змін до режиму та 

маршрутів патрулювання 

міста органами, які 

забезпечують охорону 

правопорядку 

 

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції в місті 

Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, виконавчі 

органи міської ради, 

муніципальна служба 

громадського правопорядку 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Удосконалення механізму 

взаємодії та оперативного 

прийняття управлінських 

рішень правоохоронними 

органами. 

1.5 

Розробка криміногенної карти 

міста з урахуванням звернень 

та скарг громадян, інформації 

щодо скоєних злочинів, та 

заходів з охорони 

громадського порядку 

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції в місті 

Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, виконавчі 

органи міської рад, 

муніципальна служба 

громадського правопорядку 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Підвищення рівня 

інформування населення . 

Удосконалення механізму 

взаємодії. 

1.6  

Організація, проведення та 

участь у спільних нарадах 

державного, регіонального та 

місцевого значення заходів, 

спрямованих на захист 

конституційних прав, свобод  

людини, інтересів держави 

від злочинних посягань 

2020-2024 

роки 
ВзПБтаПК,  інші виконавчі 

органи міської ради 
Не потребує 

фінансування 

 

   

Зростання рівня правової 

культури, формування 

негативного ставлення до 

правопорушень та злочинів 



 

1.7 

Здійснювати роз’яснювальні 

та освітнього-виховні заходи 

в загальноосвітніх закладах 

міста із залученням фахівців з 

тематики: профілактики 

правопорушень,  військово-

патріотичного виховання 

молоді 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції в місті 

Покровськ Управління 

патрульної поліції, 

Покровський МРВ 2-го 

управління ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях, військовий 

комісаріат міста, відділ 

освіти міської ради, відділ 

екології, клімату та 

енергозбереження, 

ВзПБтаПК 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Зростання рівня правової 

культури, формування 

негативного ставлення до 

правопорушень та злочинів 

1.8  

Проводити щоквартальні 

заходи з метою роз'яснення 

поведінки на випадок        

терористичного акту, 

надзвичайних ситуацій, 

техногенних аварій і 

катастроф та інших загроз, 

проводити збори мешканців у 

житлових будинках міста / 

дворах та працівників 

підприємств або установ, що 

знаходяться поблизу 

можливих об'єктів загрози, а 

також розміщувати 

інформаційні матеріали про 

укриття для мешканців 

районів міста 

 

Постійно 

Відділ екології, клімату та 

енергозбереження, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, ГУ СБУ в 

Донецькій  та Луганській 

областях 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Підвищення рівня 

інформування населення 

про заходи, що вживаються 

владою щодо забезпечення 

правопорядку та безпеки 

1.9  

Поширити соціальну рекламу 

щодо діяльності 

правоохоронних органів. 

Збільшити обсяги соціальної 

реклами, телепередач, 

спрямованих на формування 

правосвідомості громадян, 

пропаганду здорового 

способу життя. 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції в м. 

Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області,  

ВзПБтаПК, відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

міської ради та інші 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Покращення взаємодії 

органів влади та 

правоохоронних органів. 

Підвищення іміджу 

територіальних підрозділів 

Національної поліції, 

налагодження 

партнерських відносин 

поліції з населенням, 

вирішення проблемних 



Організовувати інформування 

населення про організації, які 

надають юридичну, 

психологічну та соціальну 

допомогу особам, що 

постраждали від злочинів чи 

інших насильницьких дій 

 

виконавчі органи міської 

ради 
питань щодо забезпечення 

правопорядку  

1.10  

Пропаганда знань з питань 

цивільного захисту, 

навчання та інформування 

населення щодо порядку 

дій при виникненні 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечної події) або її 

загрозі 

 

Постійно 

9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Донецькій області, 

ВзПБтаПК інші виконавчі 

органи міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Донесення інформації та 

знань з питань цивільного 

захисту до всіх категорій 

населення, керівників 

метою недопущення або 

мінімізації наслідків НС та 

НП 

 

2. Запровадження інноваційних технологій 

 

2.1 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

центру в шкільних закладах в 

рамках проекту «Безпечна 

школа» 

2020 рік 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади 

Інші джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

 
  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 

своєчасне реагування 

нарядів поліції. 

Попередження вчинення 

правопорушень 

неповнолітніми. 

2.2 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

центру в закладах 

позашкільної роботи в рамках 

проекту «Безпечна школа» 

2020 рік 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

 

  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 

своєчасне реагування 

нарядів поліції. 

Попередження вчинення 

правопорушень 

неповнолітніми. 

2.3 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

2020 рік 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

 

 

 
  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 



центру в дошкільних закладах 

в рамках проекту «Безпечне 

дитинство» 

заборонені 

законодавством 

своєчасне реагування 

нарядів поліції. 

Попередження вчинення 

правопорушень 

неповнолітніми. 

2.4 

Встановлення кнопок 

термінового виклику поліції в 

шкільних та дошкільних 

закладах, в закладах 

позашкільної роботи в рамках 

проектів «Безпечна школа», 

«Безпечне дитинство» 

2020 рік 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

   

Можливість терміново 

викликати групу 

затримання, яка прибуває 

на місце виклику за лічені 

хвилини.  

2.5 

Встановлення сучасної 

системи домофон в 

дошкільних закладах в 

рамках проекту «Безпечне 

дитинство»  

2020 рі0к 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

 
  

Можливість попередження 

вчинення злочинів проти 

життя та здоров’ю дітей  

2.6 

 

Встановлення в шкільних та 

дошкільних закладах, в 

закладах позашкільної роботи 

в рамках проекту «Безпечна 

школа», «Безпечне 

дитинство»  сучасної 

протипожежної системи 

 

2020-2021 

роки 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади, 9 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Донецькій 

області 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  

Можливість попередження 

виникнення пожежі, 

задимлення приміщень що 

може спричинити загрозу 

життю дітей 

2.7 

 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

центру в місцях проведення 

масових святкових, 

урочистих та інших заходів в 

рамках проекту «Безпечне 

свято» 
 

2020 рік 
Виконавчі органи міської 

влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

 

 

   

Своєчасне виявлення та 

реагування на 

правопорушення, 

терористичну загрозу, 

встановлення осіб, які їх 

вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуацій 

2.8 

 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

2020 рік 
Виконавчі органи міської 

влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

 

 

   

Своєчасне виявлення та 

реагування на 

правопорушення, 

терористичну загрозу, 

встановлення осіб, які їх 



центру  в  парках, скверах та 

інших місцях відпочинку 

мешканців міста в рамках 

проекту «Безпечний 

відпочинок» 
 

законодавством вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуацій 

2.9 

 

В межах необхідності, 

встановлення додаткових 

відеокамер з виводом сигналу 

до єдиного сервісно-

аналітичного центру (UASC) 

та ситуаційного  центру на 

основні магістралі та 

перехрестя 
 

2020 рік 

Виконавчі органи міської 

влади, підприємства, 

організації, установи, 

заклади міста 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

 

 

 
   

Своєчасне виявлення та 

реагування на 

правопорушення, 

терористичну загрозу, 

встановлення осіб, які їх 

вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуацій 

2.10 

 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

центру на об'єктах спортивної 

інфраструктури 
  

2020-2022 

роки 

відділ освіти міської влади, 

навчально-виховні заклади 

міської влади, управління 

сім’ї, молоді та спорту 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 

своєчасне реагування 

нарядів поліції 

2.11 

Встановлення кнопок 

термінового виклику поліції у 

парках, скверах та інших 

місцях відпочинку мешканців 

міста в рамках проекту 

«Безпечний відпочинок» 

2020-2022 

роки 

Виконавчі органи міської 

влади 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  

Підвищення ефективність 

діяльності нарядів поліції, 

задіяних для охорони 

об’єктів, скорочення часу 

реагування груп 

затримання на 

повідомлення громадян 

про злочини та інші 

протиправні дії і 

затримання злочинців 

2.12 

 

Укласти тристоронній 

меморандум з власниками 

розважальних та торгівельних 

закладів щодо встановлення 

зовнішніх камер відеонагляду 

з виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, 

підприємства, організації, 

установи, суб’єкти 

господарювання міста 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Своєчасне виявлення та 

реагування на 

правопорушення, 

терористичну загрозу, 

встановлення осіб, які їх 

вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуацій 



центру 
 

2.13 

 

Встановлення на пішохідних 

зонах в межах зупинок 

громадського транспорту 

захисні стовпчики чи інші 

надійні штучні перешкоди 

для захисту пасажирів від 

можливих "вилітань" авто на 

зупинку. У першу чергу 

зробити це на 

потенційно небезпечних 

ділянках (поворотах доріг, 

магістралях), де ризик таких 

ДТП значно більший, ніж на 

інших 

 

2020-2024 

роки 

Виконавчі органи міської 

влади, підприємства, 

організації, установи, 

заклади міста 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  
Посилення безпеки 

громадян 

 

3. Забезпечення безпеки в житловому фонді міста та об’єктах міської власності 

 

3.1 

 

Щоквартально організовувати 

перевірки стану зовнішнього 

освітлення вулиць та 

прибудинкових територій, 

вживати заходів з термінового 

усунення недоліків у роботі 

освітлювального обладнання. 

Про виявлені факти 

розкрадань освітлювального           

обладнання невідкладно 

інформувати Покровський 

ВП ГУНП в Донецькій 

області з метою вжиття 

заходів зі встановлення та 

притягнення до 

відповідальності винних осіб 

 

Постійно 

Житлово-комунальний 

відділ, Упрвління міського 

господарства, ВзПБтаПК 

міської ради,                 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції в 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Покращення 

криміногенної ситуації у 

житловому секторі 

3.2 

 

Встановлення відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

2020-2024 

роки 

Підприємства, організації, 

установи, суб’єкти 

господарювання міста, 

мешканці будинків 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

 

  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 



(UASC) та ситуаційного  

центру, на будинки та 

прибудинкові території за 

пайовою участю мешканців 

будинків та місцевої влади 

проект «Безпечне 

домоволодіння»  
 

заборонені 

законодавством 
своєчасне реагування 

нарядів поліції 

3.3 

 

Покращення функціонування 

поліцейських станцій 

Покровського ВП ГУНП в 

Донецькій області в 

багатоквартирних будинках 

незалежно від форм власності 

 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, керуючи 

компанії 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 

своєчасне реагування 

нарядів поліції 

3.4 

 

Передбачити при 

капітальному ремонті фасадів 

будівель встановлення камер 

відеонагляду  з виводом 

сигналу до єдиного сервісно-

аналітичного центру (UASC) 

та ситуаційного  центру 
 

2020-2024 

роки 

Підприємства, організації, 

установи, суб’єкти 

господарювання міста 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Зменшення та запобігання 

злочинним проявам, захист 

громадян 

 

4. Забезпечення безпеки діяльності всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, недоторканності об’єктів державної власності, власності 

громади міста від злочинних посягань 

4.1  

Здійснення заходів з охорони 

інфраструктури міста. 

Оперативне вирішення 

питань щодо соціально-

побутових заходів, кількості 

залученого особового складу, 

транспорту та матеріального 

забезпечення підрозділів, що 

задіяні в охороні важливих 

об’єктів міста, за місцем 

дислокації та несення 

служби, придбання ПММ 

 

2020 рік 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, 

Нацгвардії України,  

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства міста та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

 

 

 

 

 

  

Оперативне прийняття 

інформації про злочини та 

пригоди, загрозу 

терористичних актів, 

своєчасне реагування 

нарядів поліції 



4.2  

У разі потреби, здійснення 

інших заходів забезпечення 

безпеки діяльності всіх 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

недоторканості об’єктів 

державної власності, 

власності громади міста від 

злочинних посягань 

 

постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, 

Нацгвардії України, 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  

Мінімізація рецидивів та 

сприяння загальному 

соціальному оздоровленню 

територіальної громади 

 

 

 

5. Заходи щодо невідкладного реагування на порушення прав і свобод людини, інтересів держави, здійснення заходів, спрямованих на своєчасне 

встановлення осіб злочинців, їх розшук та притягнення до відповідальності 

 

5.1 

Розробка та здійснення 

заходів з метою швидкого та 

своєчасного реагування на 

звернення та інформацію про 

злочини, забезпечення роботи 

груп затримання та швидкого 

реагування в місті Покровськ 

постійно 

 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, 

Нацгвардії України, 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради ,ГУ СБУ 

в Донецькій та Луганській 

областях,  Військова служба 

правопорядку 
 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Своєчасне виявлення та 

реагування на 

правопорушення, 

встановлення осіб, які їх 

вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуацій 

5.2. 

Проведення заходів про 

недопущення фактів 

вчинення насильства в сім’ї 
постійно 

 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, служба у 

справах дітей, управління 

сім’ї, молоді та спорту, 

міський відділ освіти 

 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Забезпечення соціально-

правового захисту 

населення 

5.3 
 

Розробка та здійснення 

заходів щодо невідкладного 

постійно 
Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Попередження 

терористичних актів, 

зокрема забезпечення 



реагування на порушення 

прав і свобод людини, 

інтересів держави, здійснення 

заходів, спрямованих на 

своєчасне встановлення осіб 

злочинців, їх розшук та 

притягнення до 

відповідальності 

 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області,  

ВзПБтаПК інші виконавчі 

органи міської ради 

реагування на 

повідомлення про 

виявлення підозрілих 

предметів, закладання 

вибухових речовин, 

розкриття злочинів по 

гарячих слідах 

 

6. Заходи щодо попередження злочинів у сфері економіки, захисту бюджетних коштів, майна та інтересів громади міста 

 

6.1 

 

Постійне та системне 

проведення упереджувальної 

діяльності щодо недопущення 

вчинення злочинних посягань 

відносно бюджетних коштів, 

майна та інтересів громади 

міста 

 

Постійно 
ВзПБтаПК  та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Захист бюджетних коштів, 

майна та інтересів громади 

міста 

6.2 

 

У разі встановлення фактів 

економічних злочинів, 

посягань на бюджетні кошти, 

майно та інтереси громади 

міста – здійснення 

відповідного інформування 

правоохоронних та 

контролюючих органів. 

Шляхом реагування та 

взаємодії з правоохоронними 

органами, здійснення заходів 

щодо встановлення всіх 

обставин злочину, осіб, 

причетних до скоєння, та 

забезпечення відшкодування 

матеріальної шкоди 

 

Постійно 

УСР в Донецькій області 

ДСР Національної поліції, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, місцева 

прокуратура, військова 

прокуратура, ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях, ВзПБтаПК інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Захист бюджетних коштів, 

майна та інтересів громади 

міста 

6.3 

 

По існуючим кримінальним 

провадженням за фактами 

злочинних посягань на   

Постійно 

УСР в Донецькій області 

ДСР Національної поліції, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, місцева 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Захист бюджетних коштів, 

майна та інтересів громади 

міста 



бюджетні кошти, майно та 

інтереси громади міста, 

шляхом взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами, 

слідчими підрозділами – 

встановлення всіх обставин 

злочину, осіб, причетних до 

скоєння, та забезпечення 

відшкодування матеріальної 

шкоди 

 

прокуратура, військова 

прокуратура, ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях, ВзПБтаПК інші 

виконавчі органи міської 

6.4 

 

За наявною інформацією 

щодо злочинних посягань на 

бюджетні кошти, майно та 

інтереси громади         міста – 

проведення її аналізу та 

доповідання керівництву 

міської ради щодо умов та 

причин, які сприяли їх 

скоєнню, осіб, причетних до 

таких фактів 

 

постійно ВзПБтаПК  міської ради 
Не потребує 

фінансування 

 

  

Захист бюджетних коштів, 

майна та інтересів громади 

міста 

 

7. Попередження та профілактика злочинності серед неповнолітніх 

 

7.1 

 

Організувати в навчальних 

закладах        інформаційно-

просвітницькі заходи з 

питання формування 

здорового способу життя, 

правової освіти та виховання, 

профілактики 

правопорушень, 

бездоглядності, 

безпритульності 

підростаючого покоління 
 

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

освіти, служба у справах 

дітей, управління сім’ї, 

молоді та спорту 
 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Підвищення 

загальноосвітнього рівня 

дітей, роз'яснення їх прав, 

обов'язків та можливих 

наслідків негативної 

поведінки, зменшення 

злочинних проявів, таких 

як хуліганство, розпиття 

спиртних напоїв та інше 



7.2 

 

Проведення превентивної та 

роз’яснювальної роботи в 

учбових закладах, серед 

молоді та в малозабезпечених 

сім’ях. Проведення заходів 

спрямованих на виявлення 

фактів продажу підакцизної 

групи товарів неповнолітнім 

 

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області,  

ВзПБтаПК інші виконавчі 

органи міської ради, 

муніципальна служба 

правопорядку 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Зменшення кількості 

правопорушень та 

злочинів, вчинених дітьми, 

підвищення їх 

загальноосвітнього рівня 

щодо негативного впливу 

наркотиків та алкоголю на 

життя та здоров'я 

7.3 

 

Забезпечити виявлення, облік 

та проведення роботи з 

соціально-правового захисту 

дітей, які опинились у 

складних життєвих 

обставинах через ухиляння 

батьків від виконання 

батьківських обов'язків, 

схильність до систематичного 

залишення місця проживання, 

вчинення насильства над 

дітьми в сім'ї 

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

освіти, служба у справах 

дітей, управління сім’ї, 

молоді та спорту 
 

Не потребує 

фінансування 

 

   
Забезпечення соціально-

правового захисту дітей 

7.4 

Організувати виявлення та 

вилучення неповнолітніх, які 

бродяжать та жебракують на 

території міста, та 

систематичне проведення 

зовнішньо-профілактичних 

заходів з відпрацювання 

окремих мікрорайонів, місць 

концентрації дітей та молоді 

щодо виявлення дітей, які 

схильні до вживання 

наркотичних, токсичних 

речовин та алкогольних 

напоїв 

2020-2024 

роки 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

освіти, служба у справах 

дітей, управління сім’ї, 

молоді та спорту 
 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Зменшення кількості 

правопорушень на вулицях 

столиці, поліпшення 

криміногенної ситуації в 

підлітковому середовищі 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Протидія наркозлочинності та розповсюдженню психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території міста 
 

8.1  2020-2024 Покровський ВП ГУ НП в Не потребує     Профілактика підліткової 



Організувати в навчальних 

закладах міста  проведення 

семінарів, лекцій на тему 

профілактики наркоманії та 

алкоголізму 

 

роки Донецькій області, відділ 

освіти, служба у справах 

дітей, управління сім’ї, 

молоді та спорту 

фінансування наркоманії та пияцтва 

8.2 

 

Спільно з громадськістю 

здійснення збору та аналізу 

наявної інформації щодо 

місць реалізації наркотичних 

речовин, осіб, причетних до 

цього 

 

постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Активна участь 

громадських організацій у 

профілактиці незаконного 

обігу та вживання 

наркотичних засобів 

8.3 

Здійснення заходів з 

популяризації здорового 

образу життя серед дітей, 

молоді, мешканців міста 

постійно 
Виконавчі органи міської 

ради 
Не потребує 

фінансування 

 

   

Профілактика підліткової 

наркоманії та пияцтва. 
Мінімізація негативного 

впливу шляхом 

мотивування людей з 

наркотичними проблемами 

на проходження лікування 

та подальшої реабілітації 

8.4 

Розробка та впровадження 

інших заходів щодо протидії 

наркозлочинності та 

розповсюдженню 

психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів на 

території міста 

постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області,  

ВзПБтаПК інші виконавчі 

органи міської ради  
 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Мінімізація негативного 

впливу шляхом 

мотивування людей з 

наркотичними проблемами 

на проходження лікування 

та подальшої реабілітації 

 

9. Забезпечення безпеки дорожнього руху 
 

9.1 

Проведення в закладах 

освіти, установах та 

підприємствах всіх форм 

власності профілактичних 

занять із знання правил 

дорожнього руху серед 

пішоходів та водіїв 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області,  

ВзПБтаПК інші виконавчі 

органи міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

   

Підвищення 

загальноосвітнього рівня, 

роз'яснення прав, 

обов'язків та можливих 

наслідків негативної 

поведінки, зменшення 

злочинних проявів. 



9.2 

 

Проведення інвентаризації 

попереджувальних знаків, 

інших об’єктів забезпечення 

безпеки дорожнього руху в 

місті. У разі потреби, 

здійснення заміни чи 

встановлення таких об’єктів 

та засобів 

 

постійно 

Відділ патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, ДП МВС 

України "Донбас-Інформ-

Ресурси", виконавчі органи 

міської ради, комунальні 

підприємства,  

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 
 
 
 

 
 

  

Зниження дорожно-

транспортних пригод, 

зменшення травматизму на 

дорогах. 

9.3 

 

Здійснення перевірки наявних 

споруд та об’єктів реклами, 

які заважають безпечному 

дорожньому руху в місті. 

Прийняття заходів щодо  

усунення таких умов, в разі 

необхідності їх демонтажу 

            

Постійно 

Відділ патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, виконавчі 

органи міської ради, 

ВзПБтаПК 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Зниження дорожно-

транспортних пригод, 

зменшення травматизму на 

дорогах. 

9.4 

 

Здійснення комплексних 

заходів серед підприємств 

всіх форм власності, водіїв, 

які здійснюють 

підприємницьку діяльність в 

сфері надання послуг 

пасажирського та вантажного 

перевезення на території 

міста; забезпечення контролю 

діяльності підприємств та     

організацій, що здійснюють 

технічний контроль стану 

транспортних засобів 

пасажирських та вантажних 

перевізників 

 

Постійно 

Відділ патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, 

Територіальний сервісний 

центр РСЦ МВСУ в 

Донецькій області, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Зниження дорожно-

транспортних пригод, 

зменшення травматизму на 

дорогах. 

9.5 

 

Виявлення транспортних 

засобів, що знаходяться у 

розшуку, документів з явними 

ознаками підробки, 

підробленні  чи знищені 

номери  агрегатів чи кузовів 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, 

Територіальний сервісний 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Зниження дорожно-

транспортних пригод, 

зменшення травматизму на 

дорогах. 



транспортних засобів та осіб 

що знаходяться в розшуку; 

забезпечення безпеки 

дорожнього руху у частині 

здійснення контролю допуску 

водіїв та транспортних 

засобів до перевезення 

небезпечних вантажів 

шляхами України 

 

центр РСЦ МВСУ 
в Донецькій області 

9.6 

Розробка та здійснення інших 

заходів щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху в 

місті 

Постійно 

Відділ патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, 

Військова служба 

правопорядку, 

Територіальний сервісний 

центр РСЦ МВСУ в 

Донецькій області, 
виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Своєчасне виявлення та 

реагування на 

правопорушення, 

встановлення осіб, які їх 

вчинили, оперативне 

усунення заторових та 

аварійних ситуації 

 

10. Профілактика злочинів, пов’язаних зі зберіганням та використанням вогнепальної зброї 
 

10.1 

 

Проведення профілактичної 

роботи щодо підвищення 

дисципліни 

військовослужбовцями, 

співробітниками 

правоохоронних органів та 

військових формувань, які 

задіяні в ООС та несуть 

службу на території міста, 

щодо збереження та не 

допущення незаконного 

використання вогнепальної 

зброї, вибухових приладів 

 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області,  військові 

частини ЗСУ, НГУ, ДПСУ та  

інших військових 

формувань, Військова 

служба правопорядку, 

виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Недопущення незаконного 

використання вогнепальної 

зброї, вибухових приладів. 

10.2 

 

Збір та аналіз наявної 

інформації та звернень 

громадян відносно фактів 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, Збройні 

сили України, Військова 

служба правопорядку, 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Попередження терористич- 

них актів, зокрема 

забезпечення реагування 

на повідомлення про 



незаконного зберігання, 

переміщення та використання 

вогнепальної зброї. 

Відповідне реагування на 

таку інформацію із 

залученням правоохоронних 

органів 

 

 

виконавчі органи міської 

ради 
виявлення підозрілих 

предметів, закладання 

вибухових речовин, 

розкриття злочинів по 

гарячих слідах. 

10.3 

 

У кожному випадку скоєння 

злочинів із використанням 

вогнепальної зброї, чи 

знаходження її покинутою, 

перевіряти її по відповідних 

обліках та, у разі 

необхідності, проводити 

відповідні службові перевірки 

командуванням військових 

підрозділів та 

правоохоронними органами 

щодо можливих фактів 

викрадення зброї чи 

службового недбальства 

 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях,  військові частини 

ЗСУ, НГУ, ДПСУ та  інших 

військових формувань,  

Військова служба 

правопорядку, виконавчі 

органи міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Забезпечення оперативного 

реагування на заяви та 

повідомлення громадян 

про злочини 

10.4 

 

Проведення роз’яснювальної 

та профілактичної роботи 

серед дітей, учнів закладів 

освіти, на установах та 

підприємствах всіх форм 

власності щодо безпеки при 

поводженні із вибухово-

небезпечними предметами та 

зброєю 

 

Постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, Збройні 

сили України, виконавчі 

органи міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Підвищення 

загальноосвітнього рівня 

населення, роз’яснення 

прав, обов’язків та 

можливих наслідків 

негативної поведінки. 

Зменшення кількості 

правопорушень на вулицях 

міста 

10.5 
Сприяння у протидії 

незаконному обігу зброї 
постійно 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, відділ 

патрульної поліції 

м.Покровськ Управління 

патрульної поліції в 

Донецькій області, Збройні 

сили України, Військова 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Забезпечення оперативного 

реагування на заяви та 

повідомлення громадян 

про кримінальні 

правопорушення 



служба правопорядку, 

виконавчі органи міської 

ради 
 

11. Антитерористичні заходи 
 

11.1 

 

Проведення, із залученням 

засобів масової інформації, 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

метою недопущення випадків 

скоєння злочинів з ознаками 

терористичного характеру 

 

 

Постійно 

відділ з питань 

інформаційної політики та 

внутрішньої політики 

міської ради, ВзПБтаПК, 

інші виконавчі органи 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  
Забезпечення безпеки 

населення 

11.2 

 

Проведення занять в органах 

державної влади, місцевого 

самоврядування, на 

підприємствах в установах і 

організаціях, щодо дій в 

умовах вчинення 

терористичного акту 

 

постійно 

ГУ СБУ в Донецькій та 

Луганській областях, 

виконавчі органи міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  
Забезпечення безпеки 

населення 

 

12. Забезпечення заходів з питань цивільної безпеки 

 

12.1 

Реконструкція системи 

оповіщення, з встановленням 

сучасних систем оповіщення, 

та підтримання діючої бази в 

працездатному стані 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  

Забезпечення 

оповіщення про 

виникнення або загрозу 

виникнення 

надзвичайної ситуації з 

охопленням до 100% 

населення міста 

Маріуполя. 

12.2 

Формування матеріального 

резерву та забезпечення жит-

тєдіяльності населення по-

страждалого внаслідок НС 

або небезпечних подій 

 

2020-2024 

роки 

Комунальні підприємства 

міста, ВзПБтаПК, інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  

Формування та накопи-

чення матеріального резе-

рву для своєчасної ліквіда-

ції наслідків НС та змен-

шення ризиків для життя 

та здоров’я населення міс-

та в умовах надзвичайної 



ситуації або небезпечної 

події 

12.3 

Заходи з підтримки захисних 

споруд цивільного захисту 

різних форм власності в 

готовності до використання за 

призначенням 

2020-2024 

роки 

Комунальні підприємства 

міста, 9 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Донецькій області, 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  

Забезпечення збереження 

життя та здоров’я людей в 

умовах НС або НП з 

урахуванням потреб людей 

з інвалідністю 

12.4 

 

Проведення спільних 

перевірок закладів освіти, 

культури і спорту, охорони 

здоров’я щодо організації та 

забезпечення заходів з питань 

цивільної безпеки 

 

Постійно 

9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Донецькій області, 

підприємства, установи та 

заклади міста, ВзПБтаПК, 

інші виконавчі органи 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

  

Покращення стану 

цивільної безпеки та 

забезпечення збереження 

життя та здоров’я людей 

 

13. Матеріально — технічне забезпечення 
 

13.1 

Поліпшення матеріально-

технічної бази та 

фінансування витрат на 

проведення капітальних 

ремонтів (реконструкції) 

приміщень Покровського ВП 

ГУ НП в Донецькій області 
 

 

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 
 
 

  
Покращення матеріально-

технічної бази 

13.2 

Фінансування витрат на 

поліпшення матеріально-

технічної бази Покровського 

відділу пробації 
 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічної бази 

13.3 

Фінансування витрат на 

поліпшення матеріально-

технічної бази судових 

органів 
 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічної бази 

13.4 
Фінансування витрат на 

поліпшення матеріально-

технічної бази органів 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства, та інші 

виконавчі органи міської 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

 
  

Покращення матеріально-

технічної бази 



прокуратури ради фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

13.5 

Фінансування витрат на 

поліпшення матеріально-

технічної бази інспекцій  

Державної фіскальної служби 
 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічної бази 

13.6 
Ремонт поліцейських станцій 

Покровського ВП ГУ НП в 

Донецькій області 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, комунальні 

підприємства, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічної бази 

13.7 

Функціонування та 

обслуговування відеокамер з 

виводом сигналу до єдиного 

сервісно-аналітичного центру 

(UASC) та ситуаційного  

центру 

2020-2024 

роки 

Органи виконавчої ради, 

підприємства, організації, 

установи, суб’єкти 

господарювання міста 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

   

Модернізація та розвиток 

обладнання з метою 

підвищення оперативності 

обміном інформацією, 

створення баз даних, 

встановлення осіб, що 

скоїли злочини 

13.8 

Функціонування та 

обслуговування кнопок 

термінового виклику поліції 

2020-2024 

роки 

Органи виконавчої ради, 

підприємства, організації, 

установи, суб’єкти 

господарювання міста 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

 

 

   

Модернізація та розвиток 

обладнання з метою підви-

щення оперативності 

обміном інформацією, 

створення баз даних, 

встановлення осіб, що 

скоїли злочини 

13.9 

Фінансування витрат на 

проведення ремонтно-

відновлювальних робіт, 

капітального ремонту 

приміщень підрозділів 

ДСНС-9 

2020-2024 

роки 

ДСНС-9 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Донецькій області, 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічного забезпечення 

13.10 

Забезпечення житлом 

співробітників 

правоохоронних органів, 

військовослужбовців 

військових частин, 

підрозділів СБУ, 

ЗСУ,НГУ,ДПСУ, рятувальної 

служби та інших військових 

2020-2024 

роки 

Головне управління 

Національної поліції в 

Донецькій  області, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області,                                                           

Управління патрульної 

поліції в Донецькій області, 

ГУ СБУ в Донецькій та 

Джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення житлових 

умов 



формувань Луганській областях, 9 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 

Донецькій області, військові 

частини ЗСУ, НГУ, ДПСУ та  

інших військових формувань 

та інші структурні 

підрозділи Покровської 

міської ради, комунальні 

підприємства, організації, 

установи 

13.11 

 

Забезпечення військового 

комісаріата міста  обладнаним 

призовним пунктом, 

медикаментами, 

інструментарієм, медичним і 

господарським майном, 

автомобільним транспортом 

 

Постійно 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради, 

військовий комісаріат міста 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічного забезпечення 

13.12 

Забезпечення заходів з 

оповіщення, збору та 

доставки призовників і 

військовозобов’язаних у 

військові частини 

Постійно 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради, 

комунальні підприємства, 

військові частини ЗСУ, НГУ, 

ДПСУ 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

 

   
Покращення матеріально-

технічного забезпечення 

13.13  

Придбання сучасного 

службового автотранспорту, 

фінансування проведення 

капітального ремонту 

автотранспорту з метою 

забезпечення якості та 

мобільності виконання 

завдань з профілактики 

кримінальних та 

адміністративних 

правопорушень, заходів з 

охорони публічного порядку і 

оперативного реагування 

підрозділів НПУ 

2020-2024 

роки 

ГУ НП в Донецькій області, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, УПП в 

Донецькій області ДПП 

НПУ, інші виконавчі органи 

міської ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

 

 

 

 

 

  

Забезпечення оперативного 

реагування на заяви та 

повідомлення громадян 

про кримінальні та 

адміністративні 

правопорушення 

13.14 

Забезпечення засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ), 

приладами радіаційної та 

2020-2024 

роки 

Комунальні підприємства, 

організації, установи міста,  

інші виконавчі органи 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

 

  

Збереження життя лю-

дей в умовах НС з вики-

дом ХНР 



хімічної розвідки, 

дозиметричного контролю 

міської ради фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

 

13.15 

Сприяння в проведенні 

навчань, тренувань з 

залученням населення. 

2020-2024 

роки 

ВзПБтаПК, інші виконавчі 

органи міської ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  

Донесення інформації та 

знань з питань цивільно-

го захисту до всіх кате-

горій населення, керів-

ників метою недопу-

щення або мінімізації 

наслідків НС та НПД 

13.16 

Сприяння в придбанні по-

жежної техніки, аварійно-

рятувального обладнання, 

засобів індивідуального за-

хисту особового складу під-

розділів ДПРЗ 

2020-2024 

роки 

9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Донецькій області, 

ВзПБтаПК, та інші 

виконавчі органи міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  
Покращення матеріально-

технічного забезпечення 

13.17  

Поліпшення матеріально-

технічної бази та 

фінансування витрат на 

проведення капітальних 

ремонтів (реконструкції) 

приміщень розташування 

підрозділів територіальної 

оборони 

 

2020-2024 

роки 

Військові комісаріати, 

військові частини ЗСУ,   інші 

виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства. 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

  

Забезпечення  

оперативного реагування 

на надзвичайні кризові 

ситуації, створення 

матеріально-технічної бази 

системи підготовки 

посадових осіб особового 

складу підрозділів 

територіальної оборони. 

13.18 

З метою якісного та 

своєчасного виконання 

заходів Програми усіма 

виконавцями  – вирішення  

питань належного 

матеріально-технічного 

забезпечення, відновлення 

матеріальної бази та іншого 

грошового забезпечення, 

виділення коштів 

здійснюється відповідно до 

листів-заявок виконавцями 

Програми в межах коштів, 

передбачених у бюджеті 

згідно зі ст.85 Бюджетного 

Кодексу України 

2020-2024 

роки 

УСР в Донецькій області 

ДСР Національної поліції, 

Покровський ВП ГУ НП в 

Донецькій області, Місцева 

прокуратура, військова 

прокуратура, ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях, Військова служба 

правопорядку, 

Територіальний сервісний 

центр РСЦ МВСУ в 

Донецькій області, 9 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 

Донецькій області, 

Прокуратура Донецької 

області, Генеральна 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавством 

 

Згідно листів- 

заявок  

Підвищення загального 

рівня правопорядку і 

безпеки, зменшення 

кількості правопорушень,       

смертності і травматизму, 

забезпечення безпеки 

населення міста 

Маріуполя, гостей міста, 

туристів, вдосконалення 

діяльності правоохоронних 

органів, покращення їх 

матеріально-технічного             

забезпечення, сприяння в 

впровадженні новітніх 

систем і методів роботи. 



 прокуратура України, ГУ 

ДФС у Донецькій області, 

Покровський відділ з питань 

пробації, Судові органи, 

виконавчі органи 

 ВСЬОГО        

 

 Примітка: В ході реалізації даної Програми за необхідності можуть бути внесені додаткові заходи, які затверджуватимуться  Покровською міською радою. 


