
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

м. Мала  Виска 

 

від 16 серпня 2016 року                                                                                       № 266 

 

Про затвердження міської комплексної 

програми профілактики злочинності і 

правопорушень на території 

Маловисківської міської                 

об’єднаної територіальної громади на 

2016-2020 роки 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

та з метою поліпшення стану захисту прав і свобод громадян, зменшення рівня злочинності 

на території об’єднаної територіальної громади, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити міську комплексну Програму профілактики злочинності і правопорушень 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 

роки (далі-Програма), додається. 

2. Рекомендувати, Маловисківському відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській 

області, районному відділу Маловисківської КВІ УДПтС України в Кіровоградській 

області, та зобов’язати відділ освіти, молоді та спорту міськради, інспектора у справах 

дітей міськради забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до 

встановлених термінів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.) та на 

заступника голови з питань виконавчих органів ради міської ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                     Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 16 серпня 2016 року №266 

 

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

профілактики злочинності і правопорушень на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки 

 

Розділ І. Загальні положення 

 

Міська комплексна Програма профілактики злочинності і правопорушень                           

на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена на підставі: пункту 16 частини 1 статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» та закону України «Про Національну поліцію». 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Головною проблемою є високий рівень злочинності і правопорушень серед 

неповнолітніх громадян. Так, за 2015 рік неповнолітніми скоєно 14 кримінальних 

правопорушень, що складає 6,0% від загальної кількості вчинених злочинів, при обласному 

показнику – 4,4%. 

Крім цього, упродовж поточного року намітилася негативна тенденція до стрімкого 

зростання кількості вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, на 

23,6% - крадіжок, на 700% збільшились незаконні заволодіння транспортними засобами 

«Угон» 

Неналежним чином організовано роботу щодо протидії шахрайствам. У поточному 

році із 9 зареєстрованих таких видів правопорушень оголошено лише 1 підозру. 

Враховуючи складну суспільно-політичну обстановку та загострення криміногенної 

ситуації в державі, вкрай важливим та актуальним виявився напрямок незаконного 

поводження зі зброєю. Попри це у 2015 році виявлено лише три кримінальні 

правопорушення даної категорії. 

На даний час підрозділ поліції, який забезпечує публічний порядок у громадських 

місцях населених пунктів об’єднаної територіальної громади та безпосередньо обслуговує 

населення з розгляду звернень, недостатньо забезпечені службовим автотранспортом, 

зокрема для 2-и інспекторів, офіцерів поліції в наявності лише одна одиниця службового 

автотранспорту яка обслуговує територію об’єднаної територіальної громади та району. 

Незначна кількість відеокамер системи відеоспостереження для оперативного 

реагування поліції на злочини, скоєні в громадських місцях тощо. Практично не 

використовуються новітні технології з контролю за станом публічного порядку та безпеки 

дорожнього руху у населених пунктах та на автодорогах громади. 

Таким чином, високий рівень злочинності і правопорушень є дуже важливою 

соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація 

зусиль, а профілактичні заходи у цьому напрямку, у тому числі серед неповнолітніх, мають 

вирішальне значення для поліпшення ситуації на території міської об’єднаної територіальної 

громади. 

III. Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення законності та правопорядку на території міської 

об’єднаної територіальної громади, посилення захисту прав і свобод людини і громадянина 

від злочинних посягань відповідно до Конституції та законів України. 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання програми 

Досягнення мети Програми можливе шляхом: 



- розроблення та реалізації єдиного комплексу заходів щодо профілактики 

правопорушень; 

- об’єднання та координації зусиль правоохоронних органів, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району у сфері профілактики 

правопорушень; 

- своєчасного внесення коректив у завдання і заходи з профілактики правопорушень у 

зв’язку зі змінами криміногенної ситуації на території міської об’єднаної територіальної 

громади. 

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів у межах чинного законодавства, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Програма спрямована на вирішення наступних основних (пріоритетних) завдань: 

- організація забезпечення профілактики правопорушень; 

- запобігання порушенням публічного порядку й ослаблення дії криміногенних 

факторів; 

- удосконалення роботи із соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі; 

- мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення профілактичної роботи; 

- запобігання і протидія корупції. 

Програмою визначено заходи щодо забезпечення профілактики злочинності і 

правопорушень на 2016-2020 роки та результативні показники (додатки 2, 3 до Програми). 

 

Результативні показники: 

Виконання Програми до 2020 року дасть змогу: 

- зменшити рівень злочинності на 13 %; 

- зменшити питому вагу кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми 

особами, з 6,0% до 4,0%; 

-  зменшити кількість тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень                 

на 12%; 

- зменшити кількість кримінальних правопорушень середньої тяжкості на 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Напрями реалізації та заходи програми 

Напрями реалізації та заходи міської комплексної Програми 

профілактики злочинності і правопорушень на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Організація 

забезпечення 
профілактики 

правопоруше

нь 

1.1. Здійснювати 
моніторинг стану 

правопорядку в 

кожному 
населеному пункті 

та у цілому в 

районі. За 
результатами 

аналізу та з 

урахуванням 
факторів, що 

негативно 

впливають на стан 
правопорядку, 

вживати заходів 

щодо запобігання 
злочинності 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 
ГУ НП в 

Кіровоградській 

області, виконком 
міської ради 

- - 

Поліпшення 

профілактики 

злочинності, 
зниження 

кількості 

адміністративни
х та 

кримінальних 

проявів 
(зменшення 

рівня 

злочинності на 
10 тис. 

населення на 

6%) 

1.2. Забезпечити 
розгляд на, нарадах 

при міському 

голові, «за круглим 
столом» питання 

про стан 

забезпечення 
законності, 

дотримання 

правопорядку з 
аналізом та 

уточненням заходів 

з профілактики 
правопорушень 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 

ГУНП в 

Кіровоградській 
області, виконком 

міської ради 

- - 

Посилення 

координації 

діяльності  орган
ів місцевого 

самоврядування 

та 
правоохоронних 

органів у сфері 

профілактики та 

протидії 

правопорушень 

1.3. Забезпечити 
проведення з 

населенням, 

керівниками 
підприємств, 

установ, організацій 
роз’яснювальної 

роботи щодо 

необхідності 
вжиття додаткових 

заходів зі 

збереження та 
охорони майна з 

метою 

недопущення 
злочинних посягань 

та вчинення його 

крадіжок 

2016-2020 
роки 

Маловисківський ВП 
ГУНП в 

Кіровоградській 

області, виконком 
міської ради 

Кошти 

підприємств 
установ 

організацій 

- 

Зменшення 

кількості 

крадіжок 
колективного та 

приватного 

майна 



1.4. на 
офіційнмуному веб- 

сайті міської ради 

розміщувати 

матеріали  

соціальної реклами, 

спрямованої на 
формування 

правосвідомості 

громадян на 
негативне 

ставлення до 

різного роду 
правопорушень, 

пропаганду 

здорового способу 
життя, сприяти 

попередженню 

віктимної поведінки 
громадян 

2016-2020 
роки 

Маловисківський ВП 
ГУ НП в 

Кіровоградській 

області, виконком 
міської ради 

- - 

Зростання 
правосвідомості 

громадян, їх 

правової 
культури, 

формування 

негативного 
ставлення до 

будь-яких 

правопорушень 
та злочинів 

2. 

Запобігання 

порушенням 
публічного 

порядку 

2.1. У разі 

ускладнення 
оперативної 

обстановки на 

території міської 
об’єднаної 

територіальної 

громади, 
організовувати та 

проводити 

профілактичні 
відпрацювання 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 
ГУНП в 

Кіровоградській 

області 

- - 

Своєчасне 

реагування на 
будь-які 

ускладнення 

оперативної 
обстановки 

2.2. Вживати заходи 

щодо запобігання 
стихійній торгівлі 

на території міської 

об’єднаної 
територіальної 

громади, а також 

виготовленню та 
торгівлі самогоном 

та іншими міцними 

напоями 
домашнього 

виготовлення серед 

населення 

постійно 

Маловисківський ВП 

ГУ НП в 
Кіровоградській 

області, виконком 

міської ради 

- - - 

2.3. Вживати заходи 
щодо створення при 

міській об’єднаній 

територіальній 
громаді 

громадських 
формувань з 

охорони 

громадського 
порядку відповідно 

до Закону України 

«Про участь 
громадян в охороні 

громадського 

порядку і 
державного 

кордону» 

постійно 

Маловисківський ВП 

ГУНП в 

Кіровоградській 
області, виконком 

міської ради 

- - 

Більш широке 
залучення 

населення до 
профілактики 

злочинності та 

забезпечення 
правопорядку на 

території міської 

об’єднаної 
територіальної 

громади 



  

2.4. Для 
поліпшення 

можливості 

реалізації права 

мешканців міської 

об’єднаної 

територіальної 
громади на 

звернення до 

правоохоронних 
органів відповідно 

до Закону України 

«Про звернення 
громадян», 

насамперед в 

сільській 
місцевості, сприяти 

забезпеченню 

дільничних 
офіцерів поліції, 

службовими 

приміщеннями, 
засобами зв’язку, 

оргтехнікою та 

автотранспортом, 
паливно-

мастильними 
матеріалами. З 

метою прискорення 

реагування на 
повідомлення про 

допомогу 

2016-2020 
роки 

Виконкоми міської 

ради, 

Маловисківський ВП 
ГУНП в 

Кіровоградській 

області 

Державний 
бюджет, 

міський 

бюджет, 
кошти з 

інших джерел 

не 
заборонених 

чинним 

законодавство
м 

- 

Поліпшення 

умов праці 
дільничних 

офіцерів поліції 

2.5. Забезпечити 
діяльність 

громадських 

формувань з 
охорони 

громадського 

порядку, 
виготовлення 

посвідчень для 

членів громадських 

формувань, 

придбання 
спецзасобів, засобів 

зв’язку, створення 

належних умов 
праці, забезпечення 

приміщеннями та 

обладнанням 
громадських 

пунктів охорони 

громадського 
порядку в міськраді 

та громадах 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 

ради, (за 

узгодженням з 

Маловисківським 
ВП ГУНП в 

Кіровоградській 

області) 

Місцеві 
бюджети 

У межах 

передбачених 

місцевими 
бюджетами 

видатків 

Суттєве 

поліпшення 

стану 

криміногенної 

ситуації на 
території міської 

об’єднаної 

територіальної 
громадах 

2.6. Здійснити 

встановлення в 
найбільш людних 

місцях телевізійних 

систем візуального 
моніторингу 

(спостереження), 

засобів екстреного 
зв’язку 

«громадянин-

поліція» та інших 
технічних засобів 

для контролю за 

станом охорони 
публічного порядку 

2016-2020 

роки 

Виконком міської 

ради, 
Маловисківський ВП 

ГУ НП в 

Кіровоградській 
області 

міський 

бюджет 
- - 



3. 

Удосконален

ня роботи із 
соціальної 

адаптації 

бездомних 
осіб та осіб, 

звільнених з 

місць 
позбавлення 

волі 

3.1. Здійснювати 

комплексні 
перевірки та 

узагальнювати 

результати 
виконання Закону 

України «Про 

адміністративний 
нагляд за особами, 

звільненими з місць 

позбавлення волі". 
Систематично 

проводити робочі 
зустрічі для 

взаємного 

інформування та 
узгодження 

спільних дій на 

цьому напрямку 
правоохоронної 

діяльності 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 
ГУ НП в 

Кіровоградській 

області, 
Маловисківський РВ 

кримінально 
виконавчої інспекції 

- - - 

3.2. Сприяти у 

працевлаштуванні  

осіб, звільнених з 

місць позбавлення 
волі, їх адаптації та 

розв’язанню 

соціально-
побутових проблем 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 
ради 

- - 

Поліпшення 

соціальної 
адаптації раніше 

засуджених осіб 

4. 

Мінімізація 
злочинного 

впливу на 

дітей та 
молодіжне 

середовище 

4.1. Забезпечити 

ефективну роботу 
координаційних рад 

служби у справах 

дітей 
райдержадміністрац

ії та виконавчого 

комітету міськради, 
інспекторів поліції. 

Систематично 

аналізувати на 
спільних нарадах 

стан протидії 
дитячій 

злочинності, 

правопорушенням 
серед неповнолітніх 

та бездоглядності в 

населених пунктах 
міської об’єднаної 

територіальної 

громади, 
навчальних 

закладах, дитячих 

установах 

Постійно 

Виконавчий комітет 
міськради, служба у 

справах дітей 

райдержадміністраці
ї, Маловисківський 

ВП ГУ НП в 
Кіровоградській 

області 

- - 

Здійснення 
скоординованих 

дій щодо 

попередження 
злочинів і 

правопорушень 
з боку дітей та 

стосовно них 

4.2. 3 метою 
запобігання 

вчиненню злочинів 

на території 
навчальних 

закладів, 

недопущення 

поширення в них та 

на прилеглих 

територіях 
наркотичних 

засобів здійснити 

заходи щодо 
встановлення 

систем термінового 
виклику поліції 

2016-2020 

роки 

Виконком міської 

ради, відділ освіти, 

молоді та спорту 

міськради, 

Маловисківський ВП 

ГУ НП в 
Кіровоградській 

області 

міський 

бюджет 

В межах 

передбачених 

видатків 
навчальних 

закладів 

Попередження в 

навчальних 

закладах 

правопорушень 

з боку учнів та 
стосовно них 



4.3. Проводити 
зустрічі з 

представниками 

громадських 
організацій 

національних 

менших щодо 
етноконфесійної 

ситуації на 

території міської 
об’єднаної 

територіальної 

громадиі, протидії 
проявам ксенофобії, 

расової, етнічної та 

релігійної 
нетерпимості. 

Забезпечити 

висвітлення у 
засобах масової 

інформації заходів, 

пов’язаних з 
протидією проявам 

ксенофобії, расової 

та етнічної 
дискримінації в 

українському 

суспільстві 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 
ГУ НП в 

Кіровоградській 

області 

- - 

Мінімізація 

проявів 

ксенофобії, 
расової та 

етнічної 

дискримінації в 
українському 

суспільстві 

  

4.4. Забезпечити 
систематичний 

контроль за 

поведінкою дітей і 
молоді, які відбули 

покарання та 

звільнилися з місць 
позбавлення волі, 

запровадити 

методики їх 
соціального 

супроводу 

Постійно 

Маловисківський РВ 

кримінально 

виконавчої інспекції, 
Маловисківський ВП 

ГУ НП в 

Кіровоградстькій 
області, виконком 

міської ради, відділ 

освіти, молоді та 
спорту міськради 

- - 

Зниження числа 

злочинів та 
правопорушень 

стосовно дітей у 

вечірні часи 

4.5 Забезпечити 
проведення 

профілактики 

негативних проявів 
у дитячому та 

молодіжному 

середовищі, 
попередження 

вживання дітьми та 

молоддю 
наркотичних 

засобів, 

прекурсорів, 
отруйних речовин, 

сильнодіючих 

речовин, алкоголю, 
тютюнопаління, 

шляхом проведення 

інформаційно-
просвітницьких, 

профілактичних, 
культурно-

мистецьких заходів, 

із залученням 
громадських 

організацій 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 

ради, відділ освіти, 
молоді та спорту 

міськради, служба у 

справах дітей 
райдержадміністраці

ї 

Міський 
бюджет 

В межах 

передбачених 
міським 

бюджетом 

Недопущення 

поширення 
немедичного 

вживання 

наркотичних 
засобів серед 

дітей та молоді 

4.6. Забезпечити 

проведення 
інформаційно-

профілактичних 

акцій  «Я не продаю 
неповнолітнім 

алкогольні напої та 

тютюнові вироби» 
та «Моя 

відповідальність» 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 

ради, відділ освіти, 
молоді та спорту 

міськради, служба у 

справах дітей 
райдержадміністраці

ї 

Міський 
бюджет 

В межах 

передбачених 
місцевим 

бюджетом 

Попередження 

алкоголізму 
серед 

неповнолітніх 



4.7. 3 метою 

попередження 

загибелі дітей 

внаслідок злочинної 

діяльності 

дорослих, нещасних 
випадків, стихійних 

явищ та ін. 

здійснювати спільні 
перевірки умов 

проживання дітей в 

сім’ях, що 
опинились у 

складних життєвих 

обставинах. У разі 
потреби надавати 

цим сім’ям адресну 

соціальну 
допомогу. 

Результати 

висвітлювати в 
засобах масової 

інформації. 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 

ГУ НП в 
Кіровоградській 

області, служба у 

справах дітей, відділ 
освіти, молоді та 

спорту міськради, 

виконком міської 
ради 

- - 

Забезпечення 

належних 

соціальних умов 
для розвитку 

дітей 

5. 

Забезпечення 
безпеки 

дорожнього 

руху 

5.1. 3 метою 
посилення 

контролю за 

безпекою 
пасажирських 

перевезень 

забезпечити 
безумовне 

виконання вимог 

чинного 
законодавства під 

час надання права 

здійснення 
пасажирських 

перевезень 

перевізникам та 
контролю за їх 

здійсненням 

2016-2020 

роки 

Виконком міської 
ради, 

Маловисківський ВП 

ГУ НП в 
Кіровоградській 

області 

- - 

Підвищення 

рівня безпеки 

пасажирських 
перевезень 

5.2. Забезпечити 

здійснення 
супроводження 

автобусів з дітьми з 

метою їх захисту 
від злочинних 

посягань та 

забезпечення 
безпеки дорожнього 

руху 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 
ради, відділ освіти, 

молоді та спорту 

міськради, 
Маловисківський ВП 

ГУ НП в 

Кіровоградській 
області 

міський 
бюджет 

В межах 

передбачених 

видатків 

Підвищення 

рівня безпеки 

під час 
перевезення 

дітей на 

автотранспорті 

6. 

Запобігання і 

протидія 
корупції 

6.1. Забезпечити 
функціонування, 

ведення та 

своєчасне 
оновлення веб-

сторінок, інших 

електронних 
ресурсів органів 

влади та органів 

місцевого 
самоврядування 

щодо надання 

адміністративних 
послуг 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 
ради 

Міський 
бюджет 

- 

Забезпечення 
безперебійного 

та вільного 

доступу 
громадян до 

інформації про 

адміністративні 
послуги 

6.2. Сприяти 

поширенню серед 

структурних 
підрозділів органів 

місцевого 

самоврядування 
аналітичних 

матеріалів 

(пам’яток) щодо 
застосування 

антикорупційного 

2016-2020 

роки 

Маловисківський ВП 
ГУ НП в 

Кірововградській 

області 

Коштів не 

потребує 
- 

Зменшення 

порушень 
антикорупційног

о законодавства 

в місцевих 
органах влади 



законодавства для 
працівників органів 

влади 

  

6.3. Періодично 

оновлювати зміст 

спеціальних 

інформаційних 
стендів та 

матеріалів 

антикорупційного 
спрямування; 

2016-2020 
роки 

Виконком міської 
ради 

Коштів не 
потребує 

- 

Підвищення 

рівня 

поінформованос

ті громадян про 
антикорупційні 

заходи, які 

проводяться 
владою 

6.4. Забезпечити 

залучення 

батьківської 
громадськості до 

участі в управлінні 

навчальними 
(шкільними) та 

виховними 

(дошкільними) 
закладами, 

проводити 

моніторинг 
педагогічної та 

батьківської думки 

щодо організації 
навчально-

виховного процесу 
та відпочинку дітей, 

корупційних 

проявів у цій сфері 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міськради 

Коштів не 

потребує 
- 

Підвищення 

рівня прозорості 
закладів з 

підвищеним 

корупційним 
ризиком 

 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Контроль за виконанням даної програми здійснюють: 

- міська рада; 

міська об’єднана територіальна громада 

Виконавці програми інформують інспектора у справах дітей міськради про стан 

виконання заходів, визначених даною Програмою, щороку до 05 січня та 01 липня. 

Узагальнення поданої інформації про хід виконання Програми забезпечує інспектор у 

справах дітей міськради та до 15 січня та 15 липня подає голові міської ради відповідну 

інформацію, висновки і пропозиції щодо реалізації Програми. 

 

VIІI. Результативні показники виконання міської комплексної Програми 

профілактики злочинності і правопорушень на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

№ 

з/п 
Назва показника Одиниця виміру 

Вихідні дані на 

початок дії 

(станом на 

01.06.2016) 

програми 

Усього за 

період дії 

програми 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Рівень злочинності в 

міській об’єднаній 

територіальній громаді 

Кількість 

зареєстрованих 

кримінальних 

правопорушень з 

розрахунку на            

10 тис. чол. 

населення, од. 

96,6 - 

Зменшення рівня 

злочинності на 

6,0% 

2. 

Рівень злочинності 

серед неповнолітніх 

осіб 

Питома вага % від 

загальної кількості 

зареєстрованих 

злочинів 

6,0% - 

Зменшення рівня 

злочинності серед 

неповнолітніх до 

4,0% 



3. 

Кількість тяжких та 

особливо тяжких 

кримінальних 

правопорушень 

Од. 151 - 
Зменшення до 

12% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

профілактики злочинності і правопорушень на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

1. 
Програма затверджена: 

рішенням міської ради 

від 16.08.2016 року  

№ 266 

2. Ініціатор розроблення програми Маловисківська міська рада  

3. 

Дата, номер і назва рішення Ради регіонального 

розвитку області розроблення програми 

№ 1 від 07.07.2016 р. «Про організацію 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування з 

територіальними підрозділами Національної 

поліції в області з метою попередження прав та 

свобод громадян» 

4. Розробник програми Інспектор у справах дітей міськради 

5. 
Співрозробники програми Маловисківський відділ поліції ГУ НП України 

в Кіровоградській області 

6. Відповідальний виконавець програми Інспектор у справах дітей 

7. Учасники програми 

Маловисківський відділ поліції ГУ НП України 

в Кіровоградській області; Маловисківського 

МВ КВІ УДПтС; відділ освіти, молоді та 

спорту міської ради; фінансово-економічний 

відділ міськради 

8. 

 

8.1. 

Терміни реалізації програми 2016 - 2020 роки 

Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

І етап - 2016 рік 

ІІ етап - 2017 рік 

ІІІ етап - 2018 рік 

ІV етап - 2019 рік 

V етап - 2020 рік 

9. 
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних програм) 
міський бюджет 

 

кошти державного бюджету - 

кошти обласного бюджету - 

кошти міського бюджету (тис.грн.) - 

кошти небюджетних джерел - 

10. Основні джерела фінансування програми кошти міського бюджету 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 


