НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
20.02.2020 № 36
Про
проєкт
комплексної
програми
«Безпечна Сірогозщина» на 2020-2022 роки
Відповідно до Законів України «Про Національну поліцію», «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», на виконання
листа Нижньосірогозького відділення поліції Каховського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Херсонській області від 18 грудня
2019 року № 8548/40.4, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті
13, пунктом 11 статті 16, статтею 17, пунктом 2 статті 25, пунктом 1 частини
першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»:
1. Схвалити проект комплексної програми «Безпечна Сірогозщина» на
2020-2022 роки (далі – Програма), що додається.
2. Головному спеціалісту з питань юридичної роботи, взаємодії з
правоохоронними органами та запобігання корупції апарату районної
державної адміністрації Гришину В.В. винести проєкт Програми, схваленої
даним розпорядженням, на розгляд районної ради.
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
установ та організацій, виконкомам сільських та селищної рад, відповідальним
за виконання заходів Програми, після її затвердження щороку до 20 липня та 20
грудня протягом 2020-2022 років надавати головному спеціалісту з питань
юридичної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та запобігання
корупції апарату районної державної адміністрації матеріали про хід реалізації
визначених у Програмі заходів для узагальнення та подальшого інформування
голови районної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
20.02.2020 № 36
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
«Безпечна Сірогозщина» на 2020-2022 роки
(проєкт)
1.

2.
3.

4.
5.

І. Загальна характеристика Програми
Ініціатор розроблення Програми
Нижньосірогозьке відділення поліції
Каховського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Херсонській
області
(далі
Нижньосірогозьке відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в Херсонській
області)
Розробник Програми
Нижньосірогозьке відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в Херсонській
області
Співрозробник Програми
Головний
спеціаліст
з
питань
юридичної
роботи,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та
запобігання корупції апарату районної
державної адміністрації
Відповідальний виконавець
Нижньосірогозьке відділення поліції
Програми
Каховського ВП ГУНП в Херсонській
області
Учасники Програми
Нижньосірогозьке відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в Херсонській
області, структурні підрозділи районної
державної адміністрації та її апарату:
управління
соціального
захисту
населення, фінансовий відділ, сектор
освіти,
служба у справах дітей,
головний спеціаліст з питань юридичної
роботи, взаємодії з правоохоронними
органами та запобігання корупції
апарату,
відділ
організаційноконтрольної роботи та діловодства
апарату, Нижньосірогозька районна
філія Херсонського обласного центру
зайнятості, КЗ «Нижньосірогозький
районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді», Каховська
місцева
прокуратура,
Нижньосірогозький районний сектор з
питань
пробації
Південного

6.
7.
8.

9.

Терміни реалізації Програми
Перелік бюджетів,
які беруть участь
у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього
у тому числі коштів місцевого
бюджету
з них коштів
- обласного бюджету
- інших джерел
Основні джерела фінансування
Програми

міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та
пробації
Міністерства
юстиції,
Нижньосірогозько-Іванівський
об’єднаний районний
військовий
комісаріат,
Нижньосірогозька
ДПІ
Генічеського управління ГУДПС у
Херсонській
області,
Автономної
Республіки Крим та м. Севастополі,
редакція районної газети «Червоний
промінь», виконкоми сільських та
селищної рад, громадські формування з
охорони громадського порядку
2020-2022 роки
Місцеві бюджети
1 млн. 365 тис. грн
1 млн. 365 тис. грн
Фінансування здійснюється за рахунок
коштів місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених законодавством

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Незважаючи на заходи, що вживалися органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, правоохоронними органами району по боротьбі із
злочинністю та правопорушеннями у 2019 році, профілактичну роботу серед осіб,
схильних до скоєння правопорушень та злочинів, криміногенна ситуація в районі
протягом останніх років є складною. Реалізовані заходи організаційного,
фінансового та матеріально-технічного забезпечення залишаються недостатніми
для подолання багатьох негативних чинників.
Розпад державної системи профілактики правопорушень та злочинних
проявів, починаючи з 90-х років до теперішнього часу, та нестабільність
життєвого рівня населення, повільне відродження товарного виробництва,
невирішеність соціально-побутових проблем, затяжне проведення ООС, окупація
території України, загострення Мінського процесу, соціальне напруження з
приводу продажу землі та розвитку ринку землі та загострення можливих
ризиків, які негативно впливають на публічний порядок, призвели до зниження
правосвідомості серед окремих прошарків населення, особливо в молодіжному
середовищі та серед безробітних.

За 12 місяців 2019 року на території району збільшилась кількість
зареєстрованих крадіжок з 81 (2018 рік) до 92 (2019 рік), спостерігається ріст
розбійних нападів до 3.
Найбільш гостро стоять проблеми профілактики і розкриття злочинів,
спрямованих перш за все проти життя, здоров'я людей, їх майнових інтересів.
Залишаються нерозкритими ряд крадіжок, шахрайств, розбійних нападів.
За 2019 рік залишається стабільно високою кількість злочинів, вчинених
особами, які раніше вчиняли злочини. Це обумовлено тим, що з кожним роком
збільшується кількість осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які, як правило,
мають неодноразові попередні судимості. Крім цього, на рецидивну злочинність має
високий вплив безробіття та зловживання спиртними напоями.
Потребують значного покращення умови матеріально-технічного забезпечення
правоохоронних органів. Насамперед, заміна застарілої комп'ютерної оргтехніки,
апаратури зв'язку відділення на сучасне високотехнологічне обладнання, придбання
канцелярського приладдя, пально-мастильних матеріалів, утримання та технічне
обслуговування автотранспорту, який використовується для проведення
профілактичних заходів. Наявна кількість камер відеоспостереження є недостатньою
для візуального контролю в режимі реального часу за місцями масового скупчення
людей та автотранспорту, здійснення відео фіксації та відео реєстрації публічних
місць, в яких можливе вчинення злочинів та автошляхів, якими можуть
пересуватися порушники ПДР та злочинці (мости, залізничні переїзди, межі
населених пунктів та ін.).
Виконання заходів програми дасть змогу активізувати протидію
кваліфікованим злочинам в пріоритетних напрямках економіки, організованій
злочинності, корупції, легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, поліпшити
якість досудового слідства.
Комплексна програма «Безпечна Сірогозщина» на 2020-2022 роки (далі –
Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Національну поліцію»,
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про
запобігання корупції», Указу Президента України від 19 липня 2005 року
№ 1119 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії
злочинності».
В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль місцевих
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів
та громадськості для забезпечення охорони публічного порядку та профілактики
злочинності.
Здійснення ряду заходів (додаток 1) та використання засобів (додаток 2),
передбачених Програмою, дозволить підвищити рівень охорони громадського порядку
і безпеки громадян, сприятиме вчасному виявленню та розкриттю злочинів.
III. Поняття профілактики злочинності та її значення
у суспільному житті Нижньосірогозького району
Найбільшої важливості у сфері охорони правопорядку за останні роки в Україні
набув той напрямок діяльності, при якому заходи кримінального покарання почали
співвідноситися із заходами попередження злочинів, на сьогодні цим заходам
надається пріоритетний напрямок.
Система профілактики злочинів і правопорушень, як предметно існуюча
система соціального регулювання, охоплює спеціалізовані органи і формування

громадськості, які на основі застосування сучасних досягнень науки про людину
намагаються забезпечити виконання чинних законів.
Під профілактикою злочинів розуміється особливий вид соціального управління,
покликаний забезпечити безпеку правоохоронних цінностей, який полягає у розробці
і здійсненні цілеспрямованих заходів щодо виявлення і усунення причин та умов
злочинності, а також ведення профілактичного впливу на осіб, схильних до
протиправної поведінки.
Значення попередження злочинів, як головного напрямку боротьби зі
злочинністю, визначається двома обставинами.
1. Попередження злочинів - це найбільш гуманний засіб підтримки
правопорядку, забезпечення безпеки правоохоронних цінностей.
Здійснення цієї діяльності забезпечує захист суспільства від злочинних
посягань, захист нестійких членів суспільства від подальшого морального падіння,
що не дає їм можливості стати злочинцями і, тим самим, позбавляє від кримінального
покарання.
2. У суспільстві попередження злочинів є найбільш ефективним засобом
боротьби зі злочинністю, оскільки кримінальне покарання, як регулятор людської
поведінки, принципово обмежене.
Попередження злочинності розглядається як соціально-правовий процес, що
знижує, обмежує, ліквідовує явища, що породжують злочини.
У найбільш узагальненому вигляді попередження злочинності забезпечується
усією сукупністю заходів, що здійснюються державними органами і громадськими
формуваннями, спрямованими на удосконалення суспільних відносин.
IV. Мета і основні завдання Програми
Головною метою Програми є забезпечення протидії злочинності в районі та
призупинення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів,
поступового нарощування зусиль правоохоронних органів спільно з органами
місцевого самоврядування та громадськості, вдосконалення організації, засобів і
методів запобігання й розкриття злочинів, забезпечення конституційних прав і
свобод людини.
Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв'язання проблем
захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та
правопорушень; визначає досягнення специфічних для району цілей і завдань на
шляху відродження системи профілактики правопорушень у районі, організаційні
засади її і вдосконалення, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.
Основні завдання Програми:
- відродження і розвиток єдиної системи профілактики злочинності і
правопорушень у районі;
- удосконалення і підвищення ефективності упереджувально-профілактичної
роботи конкретних державних органів та недержавних організацій у цій сфері,
широке використання ініціативи громадськості;
- забезпечення життєво важливих інтересів населення, а також об'єктів
господарювання, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм
власності;
- ефективне вирішення завдань із забезпечення правопорядку і громадської
безпеки та оперативне реагування на зміни в оперативній обстановці у районі,
впровадження Скандинавської моделі забезпечення та охорони публічного порядку

під час масових ( культурних, спортивних та ін.) заходів;
- інформаційне забезпечення населення, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій з питань профілактики і боротьби зі злочинністю
та правопорушеннями;
- зменшення адміністративного тиску на населення в питаннях примусового
притягнення до відповідальності найменш захищених верств населення, заміну його
профілактично-упереджувальними заходами;
- зміцнення кадрового потенціалу, підвищення боєготовності та зменшення
навантаження на Нижньсірогозьке відділення поліції Каховського відділу поліції
ГУНП в області, який забезпечує здійснення профілактичної
роботи
та
боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями;
- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення у цій сфері.
V. Очікувані результати від виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- посилити взаємодію правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та
боротьби зі злочинністю;
- активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;
- забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності
громадських формувань та громадських помічників дільничних інспекторів поліції;
- підвищити ефективність діяльності національної поліції;
- поліпшити стан правопорядку в районі, створити додаткові умови для
забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень.
VІ. Ресурсне забезпечення виконання Програми
Орієнтовний обсяг коштів,
які пропонується залучити
на виконання Програми,
грн
Обсяг ресурсів, усього, у
тому числі:
обласний бюджет
місцеві бюджети
кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання Програми
Усього витрат на
виконання Програми
1 млн. 365 тис. грн.
1 млн. 365 тис. грн.
-

Головний спеціаліст з питань юридичної
роботи, взаємодії з правоохоронними
органами та запобігання корупції апарату
районної державної адміністрації

2020
Рік

2021
рік

755 тис. 305 тис.
грн
грн
755 тис. 305 тис.
грн
грн
-

2022
рік
305
тис. грн
305
тис. грн
-

Володимир ГРИШИН

Додаток до
Програми

ЗАХОДИ
комплексної програми «Безпечна Сірогозщина» на 2020-2022 роки
№
з/п

Найменування заходу

1

2

1.

Доводити до населення району
інформацію
про
стан
правопорядку
на
території
району та результати боротьби
зі
злочинністю,
іншими
правопорушеннями
через
районну
газету
«Червоний
промінь» та Офіційний сайт
органів
влади
району.
Максимально
залучати
представників районної газети
«Червоний
промінь»,
громадських організацій до
підготовки
інформаційноаналітичних і публіцистичних
матеріалів про діяльність з
цього питання шляхом їх участі
у загальних рейдах, операціях,
профілактичних заходах та
відпрацюваннях.
Постійно вивчати громадську
думку жителів району стосовно
правоохоронної роботи.

Відповідальні виконавці

Строк
виконання,
роки

Обсяг фінансування за
роками, грн

2020
3
4
5
І. Організаційне забезпечення профілактики злочинності
Щоквартально
Відділ організаційнопротягом
контрольної роботи та
2020-2022
діловодства, редакція районної
років
газети «Червоний промінь»,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області,
Каховська місцева прокуратура,
виконкоми сільських та
селищної рад.

2021
6

2022
7

-

-

Джерела
фінансування
8

2.

1.

2.
2.1.

Систематично аналізувати стан
Нижньосірогозьке відділення
Липень,
правопорядку
на
території поліції Каховського ВП ГУНП в
грудень
Нижньосірогозького
району, Херсонській області, виконкоми
2020-2022
визначати причини і умови, які
сільських та селищної рад.
років
сприяють
скоєнню
кримінальних правопорушень.
За результатами аналізу та з
урахуванням
факторів,
що
негативно впливають на стан
правопорядку,
розробляти
комплексні плани заходів щодо
запобігання злочинності.
ІІ. Захист життя, здоров'я і гідності особи, її майна від злочинних посягань
З метою запобігання злочинним
Нижньосірогозьке відділення
Щоквартально
посяганням із застосуванням поліції Каховського ВП ГУНП
(за окремими
зброї та вибухових пристроїв
в Херсонській області,
планами)
проти особи і суспільства, Нижньосірогозько-Іванівський
зокрема терористичним актам,
об'єднаний районний
здійснити
комплекс
військовий комісаріат,
організаційно-практичних
виконкоми сільських та
заходів,
спрямованих
на
селищної рад.
протидію нелегальному обігу
вогнепальної зброї, боєприпасів,
вибухівки та вжити заходів щодо
документування
каналів
надходження зброї в злочинне
середовище, затримання осіб за її
збут, вилучення автоматичної,
нарізної зброї, вибухівки.
Здійснювати заходи щодо:
Протидії незаконному обігу
Нижньосірогозьке відділення
Щоквартально
наркотичних засобів, отруйних,
поліції Каховського ВП ГУНП
(за окремими
сильнодіючих і вибухових
в Херсонській області
планами)
речовин, зброї та боєприпасів.

-

-

-

2.2.

Запобігання фактам незаконного
відчуження житла осіб похилого
віку,
самотніх,
визнаних
недієздатними,
психічно
хворими, іншими особами, які
потребують опіки, а також
знущання над ними.

3.

Організовувати та проводити
профілактичні
заходи,
спрямовані на недопущення
розкрадання
електромереж,
засобів
зв'язку,
електрообладнання, обладнання
комунального господарства, а
також
обладнання
машин,
механізмів,
забезпечити
притягнення до відповідальності
винних у цьому осіб.
Організовувати та проводити
відпрацювання
житлового
сектору з метою попередження
і виявлення фактів вчинення
домашнього
насильства,
подальшого притягнення до
відповідальності винних осіб
та
проведення
відповідної
профілактичної роботи.

4.

Управління соціального
захисту населення районної
державної адміністрації,
виконкоми сільських та
селищної рад,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області, Каховська
місцева прокуратура, виконкоми
сільських та селищної рад,
громадські формування з
охорони громадського порядку

Постійно

-

-

-

Щоквартально
(за окремими
планами)

-

-

-

Нижньосірогозьке відділення
Постійно
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області,
управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації, служба у справах
дітей районної державної
адміністрації, КЗ
«Нижньосірогозький районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді»,
виконкоми сільських та
селищної рад
ІІІ. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

-

1.

Вжити
заходи
щодо
попередження
проявів
ксенофобії,
расизму,
антисемітизму та формування
толерантної поведінки серед
учнівської молоді.

2.

Забезпечити
виявлення
та
постановку на облік:
Неблагополучних сімей, у першу
чергу з числа тих, де батьки є
хворими на алкоголізм та
наркоманію,
недієздатні
з
асоціальною поведінкою, осіб які
вчиняють домашнє насильство.
Проводити
з
ними
профілактичну,
правову та
консультаційну роботу.

2.1.

2.2.

Дорослих осіб, які вчиняють
злочини та правопорушення у
групах з дітьми, а також тих, що
скоюють злочини стосовно
неповнолітніх. Вивчати причини
та умови скоєння таких діянь, а
також забезпечувати соціальний
та
правовий
захист
неповнолітніх.

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації, сектор освіти
районної державної
адміністрації,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області

Постійно

-

-

-

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації, сектор освіти,
районної державної
адміністрації, КЗ
«Нижньосірогозький районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді»,
виконкоми сільських та
селищної рад,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області
Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації, сектор освіти
районної державної
адміністрації, КЗ
«Нижньосірогозький районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді»,
виконкоми сільських та
селищної рад,
Нижньосірогозьке відділення

Постійно

-

-

-

Постійно

-

-

-

3.

1.

поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області
Організовувати
проведення
Служба у справах дітей
Щомісячно
перевірок
розважальних
районної державної
(за окремими
закладів та інших місць
адміністрації, сектор освіти
планами)
масового відпочинку молоді
районної державної
щодо
додержання
вимог
адміністрації, КЗ
законодавства при роботі цих
«Нижньосірогозький районний
закладів.
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді»,
виконкоми сільських та
селищної рад,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області
ІV. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва і алкоголізму
Організовувати та проводити
Нижньосірогозьке відділення
Постійно
комплекс
заходів
по
поліції Каховського ВП ГУНП
(за окремими
виявленню
та
ліквідації
в Херсонській області
планами)
наркоугрупувань,
наркопритонів
та
нарколабораторій, знищенню
незаконних
посівів
нарковмісних
рослин,
як
сировинної
бази
для
виготовлення
наркотиків,
усунення умов, що сприяють
їх виникненню, а також
притягненню до кримінальної
відповідальності
осіб,
що
незаконно
займаються
перевезенням
та
розповсюдженням
наркотичних
засобів,

-

-

-

-

2.
2.1.

2.2.

2.3.

психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та
використовують
кошти,
здобуті від їх незаконного
обігу.
Проводити:
Відпрацювання
житлового
сектору населених пунктів
району на предмет організації
в
них
нелегального
виготовлення, зберігання та
вживання
наркотиків,
самогоноваріння, з метою
подальшого притягнення до
відповідальності винних осіб.
Заходи,
спрямовані
на
профілактику
немедичного
вживання
наркотиків
та
сильнодіючих
медичних
препаратів
серед
молоді,
насамперед
неповнолітніх,
учнів та студентів.
Перевірки додержання вимог
законодавства з питань протидії
незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин
у розважальних закладах та
інших
місцях
масового
відпочинку
громадян
(дискотеки, кафе, бари, тощо).
У разі встановлення фактів
вживання чи збуту в них
наркотичних
засобів
або

Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області,
виконкоми сільських та селищної
рад,, громадські формування з
охорони громадського порядку

Постійно
(за окремими
планами)

Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області, служба у
справах дітей районної
державної адміністрації, сектор
освіти районної державної
адміністрації, виконкоми
сільських та селищної рад
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області, служба у
справах дітей районної
державної адміністрації, сектор
освіти районної державної
адміністрації, виконкоми
сільських та селищної рад

Постійно
(за окремими
планами)

Постійно
(за окремими
планами)

-

-

-

2.4.

1.

психотропних
речовин,
вживати заходів до припинення
діяльності цих закладів.
Перевірки додержання правил
роздрібної
торгівлі
алкогольними
напоями,
забезпечити
притягнення
винних
осіб
до
відповідальності
та
позбавлення
суб'єктів
підприємницької
діяльності
ліцензій за їх порушення.
Особливо за продаж спиртних
напоїв неповнолітнім.
Забезпечувати всебічну перевірку
поведінки і способу життя осіб,
які
звільнилися
з
місць
позбавлення волі, а також
засуджених до покарання не
пов’язаного з позбавленням волі
насамперед
звільнених
за
«Законом Савченко». Вживати
заходів
індивідуальнопрофілактичного та правового
характеру стосовно тих осіб, від
яких, виходячи з достовірно
встановлених
фактів
їх
протиправної
поведінки,
можна
очікувати
скоєння
злочинів.

Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області,
Нижньосірогозька ДПІ
Генічеського управління
ГУДПС у Херсонській області,
Автономної Республіки Крим
та м. Севастополі, виконкоми
сільських та селищної рад.

Постійно

-

V. Протидія рецидивній злочинності
Нижньосірогозьке відділення
Щомісячно
поліції Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області,
Нижньосірогозький районний
сектор з питань пробації
Південного міжрегіонального
управління з питань виконання
кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції

-

-

-

-

2.

Здійснювати
заходи
щодо
розширення мережі базових
підприємств
для
працевлаштування осіб, які
звільнилися з місць позбавлення
волі, у тому числі по амністії.
Надавати
допомогу
в
побутовому
влаштуванні
інвалідам, особам, які втратили
соціальні зв'язки, не мають
житла,
засудженим
до
покарання, не пов'язаного з
позбавленням волі.

3.

Забезпечити
систематичний
Постійно
контроль
за
поведінкою
неповнолітніх і молоді, які
відбули
покарання
та
звільнилися
з
місць
позбавлення волі, та осіб
засуджених до покарання, не
пов'язаного з позбавленням
волі.
VІ. Охорона публічного порядку та безпеки дорожнього руху, боротьба з корупцією
Визначення ймовірності
Нижньосірогозьке відділення
Протягом 2020участі осіб, які були засуджені поліції Каховського ВП ГУНП в
2022 років
за вчинення особливо тяжких та
Херсонській області
тяжких
злочинів,
в
екстремістській
і
сепаратистській діяльності.

1.

Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації,
Нижньосірогозька районна
філія Херсонського обласного
центру зайнятості,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області,
Нижньосірогозький районний
сектор з питань пробації
Південного міжрегіонального
управління з питань виконання
кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції,
виконкоми сільських та
селищної рад.
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області, служба
у справах дітей районної
державної адміністрації, сектор
освіти районної державної
адміністрації, виконкоми
сільських та селищної рад.

Щоквартально

-

-

-

-

-

2.

3.

4.

5

Організація
та
проведення
роботи
щодо
запобігання
втягуванню працівників органів
влади у злочинну діяльність,
виявлення і припинення проявів
корупції
серед
державних
службовців та посадових осіб
органів
місцевого
самоврядування,
військовослужбовців
та
працівників правоохоронних і
контролюючих органів.
З метою усунення причин та
умов
скоєння
вуличних
злочинів, вживати заходів щодо
здійснення
належного
освітлення місць масового
скупчення громадян, площ та
інших
громадських
місць,
насамперед
пішохідних
переходів, мостів.
Забезпечити
належну
організацію роботи у сфері
виявлення
та
припинення
порушень правил благоустрою,
забезпечення чистоти і порядку в
населених пунктах району
З метою належного контролю за
публічними місцями (насамперед
основних транспортних шляхів
та місць масового перебування
громадян)
створити
та
забезпечити
відеореєстрацію
вказаних
місць
шляхом

Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області, головний
спеціаліст з питань юридичної
роботи, взаємодії з
правоохоронними органами та
запобігання корупції апарату
районної державної
адміністрації, виконкоми
сільських та селищної рад.

Протягом 20202022 років

-

-

-

Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області, виконкоми
сільських та селищної рад.

Протягом 20202022 років

-

-

-

Виконкоми сільських та
селищної рад, Нижньосірогозьке
відділення поліції Каховського
ВП ГУНП в Херсонській
області, громадські формування
з охорони громадського порядку
Виконкоми сільських та
селищної рад,
Нижньосірогозьке відділення
поліції Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області, громадські
формування з охорони
громадського порядку

Протягом 20202022 років

-

-

-

Протягом 20202022 років

встановлення
відеокамер,
забезпечення їх роботи та
архівації, збереження і обробки
відеозаписів.
_________________________________

Додаток 2
до Програми

ЗАСОБИ
з реалізації комплексної програми «Безпечна Сірогозщина» на 2020-2022 роки
№
з/п

1
1.

Засоби забезпечення
охорони громадського
порядку та профілактики
злочинності
2
Камери
зовнішнього
відеоспостереження:
- на території смт Нижні
Сірогози - на площадці
Нижньосірогозької
центральної
районної
лікарні, на вул. Миру в
межах
магазинів
«Надія» та «Ситий двір»
та виїзді з смт Нижні
Сірогози в напрямку
Іванівка
(перехрестя
вул. Української з вул.
Банковою);
-на автодорозі «ОдесаМелітополь» в межах
с. Нижні Торгаї;
-на
залізничному
переїзді (автомобільна
дорога Нижні СірогозиРогачик);
-на перехресті доріг
с.Першопокровкас.Дем’янівка
з

Кількість
(одиниця/
комплекти)

3
6

Призначення

4
Придбання технічних засобів
для належного контролю за
станом правопорядку в
громадських місцях з
виведенням зображення на
монітор чергової частини
Нижньсірогозького відділення
поліції Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області.
Оформлення, обслуговування
технічних засобів та
забезпечення їх
функціонування.

Відповідальні за
виконання

Виконкоми
Нижньосірогозької
селищної ради,
Нижньоторгаївської,
Верхньосірогозької,
Новоолександрівської
Демянівської
сільських рад
Нижньосірогозьке
відділення поліції
Каховського ВП ГУНП
в Херсонській області

Обсяг фінансування за
роками
(тис. грн.)

Усього витрат
на виконання
програми
(тис. грн.)

2020

2021

2022

5

6

7

8

20

20

20

60

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

60
60
60
60

автомобільною
дорогою
Нижні
Сірогози-Веселе.
Ремонт
та
обслуговування раніше
встановлених
відеокамер, роботи з
оформлення
підключення
радіозв'язку, щомісячна
оплата
за
радіочастотний
моніторинг
та
щомісячна рента за
використання
радіочастотного
ресурсу
Обсяг
2.
Електроннообчислювальна техніка:
-комп’ютери,
-принтери,
-планшетні комп’ютери
-боді-камери

3
3
3
3

Удосконалення організаційнотехнічного забезпечення
діяльності
Нижньосірогозького
відділення поліції
Каховського відділу поліції
ГУНП в Херсонській області

Нижньосірогозька
селищна рада,
Верхньосірогозька
сільська рада,
Сірогозька
сільська рада,
Новоолександрівська
сільська рада,
Новопетрівська
сільська рада,
Першопокровська
сільська рада,
Анатолівська
сільська рада,
Вільненська
сільська рада,
Вербівська
сільська рада
Демянівська

100
1

100
1

100
1

300
3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

сільська рада
Нижньоторгаївська
сільська рада,
Верхньоторгаївська
сільська рада,
Братська
сільська рада,
Степненська сільська
рада,
Нижньосірогозька
районна рада, головний
спеціаліст з питань
юридичної роботи,
взаємодії з
правоохоронними
органами та запобігання
корупції апарату
районної державної
адміністрації,
Нижньосірогозьке
відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області
Обсяг
3.

Пально-мастильні
матеріали,
запасні
частини
та
ремонт
автотранспорту

Оперативне реагування на
заяви та повідомлення,
забезпечення охорони
громадського порядку та
безпеки громадян

Нижньосірогозька
селищна рада,
Верхньосірогозька
сільська рада,
Сірогозька
сільська рада,
Новоолександрівська
сільська рада,
Новопетрівська
сільська рада,
Першопокровська
сільська рада,
Анатолівська

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

11

11

11

33

25

25

25

75

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

сільська рада,
Вільненська
сільська рада,
Вербівська
сільська рада,
Демянівська
Ссльська рада
Нижньоторгаївська
сільська рада,
Верхньоторгаївська
сільська рада,
Братська сільська рада,
Степненська сільська
рада,
Нижньосірогозька
районна рада,
головний спеціаліст з
питань юридичної
роботи, взаємодії з
правоохоронними
органами апарату
районної державної
адміністрації,
Нижньосірогозьке
відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області
Обсяг
4. Створення та утримання
поліцейської станції в
с. Верби

Обсяг

3

Патрулювання території
обслуговування, швидке
реагування на звернення
громадян, надання допомоги
потерпілим

Вербівська
сільська рада,
Нижньосірогозьке
відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

40

40

40

120

180

180

180

540

100
100

-

-

100
100

200

-

-

200

5.

Ремонти
адміністративної
споруди
Нижньосірогозького
відділення
поліції
Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області

Обсяг
Усього за програмою:

Удосконалення організаційнотехнічного забезпечення
діяльності Нижньосірогозького
відділення поліції Каховського
ВП ГУНП в Херсонській
області

Нижньосірогозька
районна рада, головний
спеціаліст з питань
юридичної роботи,
взаємодії з
правоохоронними
органами та запобігання
корупції апарату
районної державної
адміністрації,
Нижньосірогозьке
відділення поліції
Каховського ВП ГУНП в
Херсонській області

Загальний обсяг, у тому числі:
- бюджети селищної та сільських рад
- районний бюджет
- інші джерела

____________________________________

250

-

-

250

250
755,0
354,0
401,0
-

305
254,0
51,0
-

305
254,0
51,0
-

250
1365,0
862,0
503,0
-

