
 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 6 квітня   2018 року                            № 299 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної 

комплексної програми профілактики  

злочинності на 2018-2020роки 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та у зв’язку з кадровими змінами  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну комплексну програму профілактики злочинності 

на 2018- 2020роки в новій редакції. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від  26 

лютого 2016року № 50 «Про затвердження Районної комплексної програми 

профілактики злочинності на 2016-2020 роки». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з 

корупцією. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 

 

 



Паспорт 
районної комплексної програми 

профілактики злочинності на 2018–2020 роки 

 
Назва Програми Районна комплексна програма профілактики злочинності на             

2018–2020 роки 

Підстава до розробки 

Програми 

Конституції України, Закону України «Про поліцію», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації». 

Замовник Програми Сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

Головний розробник 

Програми 

Сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

Головна мета 

Програми 

Підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ області, 

забезпечення активної наступальної протидії злочинності, 

посилення профілактичної роботи місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування щодо усунення факторів, 

що негативно впливають на стан правопорядку в регіоні, об’єднання 

їх зусиль та зусиль громадськості для забезпечення законності і 

правопорядку в районі на основі чітко визначених пріоритетів. 

Строки реалізації 

Програми 

2018-2020 роки 

Джерела 
фінансування 

Фінансове забезпечення реалізації заходів програми за рахунок 

коштів державного бюджету, місцевих бюджетів у межах чинного 

законодавства, інших джерел не заборонених законодавством 

Обсяги фінансування 140 тис грн 

Очікувані кінцеві 

результати реалізації 

Програми 

1. Зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, 

викликаної її впливом; 

2. Зменшення впливу організованої злочинності на економічну 

та політичну сфери суспільства; 

3. Зменшення корупційних проявів, очищення органів 

державної влади від корумпованих державних службовців, 

створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських 

рішень; 

4. Істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від 

злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального 

елементу, скорочення обсягів “тіньової” економіки; 

5. Поліпшення захисту правоохоронними органами прав: 

свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя; 

6. Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, 

усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну 

діяльність; 

7. Зниження рівня вживання наркотиків населенням, 

припинення транзиту наркотичних засобів через територію району; 

8. Створення системи ресоціалізації осіб які звільнилися з місць 

позбавлення волі; 

9. Підтримання громадського порядку та безпеки громадян на 

максимально високому рівні; 

10. Досягнення належного рівня фінансового і матеріального 

забезпечення правоохоронної та профілактичної роботи. 



 


