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ПАСПОРТ
районної цільової програми
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки (Нова редакція)
(далі - Програма)
1.Ініціатор розробленої програми (замовник)– відділ взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного
захисту апарату районної державної адміністрації.
2.Виконавці Програми - Галицьке ВП Тисменицького відділу поліції ГУНП в
області, Галицький відділ Тисменицької місцевої прокуратури, Управління
юстиції, Галицький районний суд, Міжрайонний відділ УСБУ в області.
3.Термін реалізації Програми - 5 років.
4.Етапи фінансування Програми – 2016-2020 роки.
5.Обсяги фінансування Програми–1250,0 тис. грн.

Роки

Всього,
тис.грн.

2016-2020
2016
2017
2018
2019
2020

1250,0
150,0
150,0
175,0
175,0
600,0

Обсяги фінансування, (тис.грн.)
У т.м. за джерелами фінансування:
Районний
Місцеві
Інші джерела
бюджет
бюджети
1250,0
150,0
150,0
175,0
175,0
600,0
-

6.Очікувані результати виконання програми:
Реалізація Програми сприятиме:
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та
підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів;
зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її
впливом;
недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і процесів,
пов'язаних із злочинністю;
належний захист правоохоронними органами прав, свобод, інтересів і
власності громадян;
підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально
високому рівні;
забезпечення належних умов надання адміністративних послуг у сфері
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;
зменшення кількості злочинів та інших правопорушень, пов'язаних з
використанням транспортних засобів;
підвищення рівня взаємодії між правоохоронними та іншими органами, які
залучаються до антитерористичних заходів.

7. Термін проведення звітності – щоквартально.
Замовник програми:

Відділ взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи
та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації

Василь Цапюк

Керівник програми:
Голова районної
державної адміністрації

Сергій Канюка

Обґрунтування доцільності розроблення районної цільової програми
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки (Нова редакція)
Загальна частина
Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв'язання
проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань
і правопорушень. Вона враховує необхідність вирішення актуальних питань
профілактичної та іншої правоохоронної роботи, визначає цілі і завдання
спрямовані на об'єднання зусиль органів державної влади, місцевого
самоврядування та правоохоронних органів. Основним завданням програми є
забезпечення та зміцнення правопорядку в області, покращення якості надання
адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції і реєстрації фізичних
осіб, зменшення кількості злочинів та інших правопорушень, пов'язаних з
використанням транспортних засобів та підвищення рівня взаємодії між
правоохоронними та іншими органами в сфері протидії тероризму.
Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є забезпечення ефективності здійснення заходів щодо
профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що спричинили
вчинення протиправних дій, стабілізація криміногенної, соціально-економічної
та морально-психологічної ситуації в районі.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та
підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів;
зниження рівня злочинності та соціальної напруги в суспільстві,
викликаної її негативним впливом;
забезпечення належної взаємодії, правоохоронних та інших органів, що
залучаються до антитерористичних заходів;
належний захист правоохоронними органами прав, свобод та інтересів
громадян, їх власності, створення безпечних умов життя;
підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально
високому рівні;
забезпечення належних умов надання адміністративних послуг у сфері
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;
зменшення кількості злочинів та інших правопорушень, пов'язаних з
використанням транспортних засобів.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу
України, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного
законодавства.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету передбачається
виходячи з можливостей його дохідної частини.

Орієнтовний обсяг фінансування програми визначається, виходячи із
конкретних завдань та заходів, направлених на забезпечення та зміцнення
правопорядку на території району.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
активізувати діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, пов’язану з профілактикою правопорушень,
удосконалити механізм залучення до цього процесу громадськості;
стабілізувати криміногенну ситуацію в районі шляхом подолання
правового нігілізму та запобігання криміналізації населення;
підвищити рівень професійної підготовки членів громадських формувань;
покращити якість надання адміністративних послуг у сфері громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб;
зменшити кількість злочинів та інших правопорушень, пов’язаних з
використанням транспортних засобів;
підвищити рівень взаємодії між правоохоронними та іншими органами,
які залучаються до антитерористичних заходів.

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту
апарату
районної державної адміністрації
Назва програми: Районна цільова програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки (Нова редакція)

№
з/п

1.

2.

Найменування заходів

Замовник

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги
фінансування
(тис. грн.)
джерела
фінансува
ння
роки
всього
районний
бюджет

І. Організаційні заходи
ВВЗПООМР та 20162016
2017
ЦЗ
апарату 2020рр.
2018
РДА.
2019
2020
-

Проведення нарад, засідань,
круглих столів з питань
організаційного
та
матеріально-технічного
забезпечення
виконання
завдань
з
профілактики
злочинності
органами
виконавчої влади та місцевого
самоврядування у взаємодії з
правоохоронними
органами
району.
Забезпечення
широкої ВВЗПООМР та 2016гласності
правоохоронної ЦЗ
апарату 2020рр.
діяльності, спрямованої на РДА,
попередження злочинності та

2016
2017
2018
2019

30,0

Очікувані результати

-

Підвищення ефективності
виконання та реалізації
запланованих заходів з
профілактики злочинності
та правопорушень.

5,0
5,0
5,0
5,0

Забезпечення
широкої
гласності та прозорості в
роботі
правоохоронних
органів району, висвітлення

профілактики правопорушень.

3.

1.

2.

Галицьке ВП
2020
10,0
ГУНП
в
області.
Придбання оргтехніки для ВВЗПООМР та 20162016
60,0
забезпечення
ефективної ЦЗ
2017
10,0
апарату 2020рр.
роботи Галицького районного РДА .
2018
10,0
сектору
філії
Державної
2019
10,0
установи «Центр пробації» в
2020
30,0
Івано – Франківській області
ІІ. Заходи по охороні громадського порядку
Здійснення
заходів
щодо ВВЗПООМР та 20162016
215,0
30,0
забезпечення
громадського ЦЗ
2017
25,0
апарату 2020рр.
порядку в населених пунктах РДА,
2018
30,0
району відповідно до Законів
2019
30,0
Галицьке ВП
України «Про участь громадян
2020
100,0
ГУНП
в
в
охороні
громадського
порядку
і
державного області.
кордону».

перед
громадськістю
вжитих заходів у зазначеній
сфері.

Проведення на базі райвідділу
навчань членів громадських
формувань та громадських
помічників
дільничних
інспекторів
міліції
за
розробленою тематикою з
правової
та
спеціальної
підготовки.

Покращення
спеціальної
членів
формувань.

Галицьке ВП 2016ГУНП
в 2020рр.
області,
Галицький
відділ
Тисменицької
місцевої
прокуратури.

2016
2017
2018
2019
2020

5,0
-

5,0

Запобігання
та
профілактика злочинності.

Підвищення
якості
забезпечення
охорони
громадського порядку на
території району.

правової та
підготовки
громадських

3.

1.

2.

Здійснення
заходів
щодо Територіальне 20162016
40
забезпечення
громадського управління
2020рр
2017
порядку
та
охорони Служби
2018
Галицького районного суду
2019
судової
2020
охорони
у
ІваноФранківській
області
ІІІ. Протидія тероризму
Запобігання
фінансуванню Міжрайонний
20162016
260,0
тероризму,
шпигунству, відділ УСБУ в 2020рр.
2017
вчиненню
диверсій
або області.
2018
терористичних актів, тощо,
2019
вжиття
заходів щодо їх
2020
виявлення,
попередження,
припинення та покращення
матеріально-технічного
забезпечення
Проведення
командно- ВВЗПООМР та 20162016
25,0
штабних
і
тактико- ЦЗ
2017
апарату 2020рр.
спеціальних
навчань
та РДА,
2018
тренувань
з
протидії
2019
Галицьке ВП
можливим терористичним та
2020
ГУНП
в
диверсійним проявам на базі
вразливих об’єктів та в місцях області,
масового перебування людей. міжрайонний
відділ УСБУ в
області

40,0

Для
покращення
матеріально-технічної бази

40,0
40,0
50,0
50,0
80,0

Закупівля
паливо
мастильних матеріалів та
покращення
матеріальнотехнічної бази
для
запобігання фінансуванню
тероризму,
шпигунству,
вчиненню диверсій або
терористичних актів

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Вдосконалення
взаємодії
між
правоохоронними
органами
та
іншими
органами, які залучаються
до
антитерористичних
заходів.

ІV. Заходи пов’язані з наданням адміністративних послуг територіальними органами державної міграційної служби.
1. Забезпечення належних умов ЦНАП РДА
20162016
40,0
5,0
Забезпечення належних умов
надання
адміністративних
2020рр.
2017
5,0
надання
адміністративних
послуг
населенню
району
2018
5,0
послуг,
доступність,
відповідно
до
вимог
2019
5,0
своєчасність та зручність в їх
міжнародних стандартів.
2020
20,0
отриманні.
2. Здійснення
моніторингу
та Районний сектор 20162016
40,0
5,0
Отримання
достовірної
аналізу динаміки міграційних та РС УДМС в 2020рр.
2017
5,0
інформації
про
стан
демографічних процесів.
2018
10,0
міграційних
процесів,
Галицькому
2019
10,0
виявлення
причиннорайоні
2020
10,0
наслідкових зав’язків та їх
негативного
впливу
на
соціально-економічний стан
району.
V. Заходи забезпечення безпеки дорожнього руху.
ВП 20161. Проведення
належного Галицьке
2016
535,0
60,0
Зменшення кількості злочинів
моніторингу
транспортних ГУНП в області. 2020рр.
2017
55,0
та інших правопорушень,
потоків шляхом встановлення та
2018
60,0
пов’язаних з використанням
обслуговування
систем
2019
60,0
транспортних засобів
відеоспостереження
на
2020
300,0
автошляхах району.
Всього
1250,0
1250,0

Замовник програми:
Відділ взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи та
цивільного захисту апарату районної
державної адміністрації
Керівник програми:
Голова районної

Василь Цапюк

державної адміністрації

Сергій Канюка

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
«Про схвалення проекту районної цільової програми профілактики
правопорушень на 2016-2020 роки (Нова редакція)»
Проект розпорядження розроблено відділом взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації
та погоджено
без зауважень
Керівник апарату
районної державної адміністрації

Іван Зельманович

Начальник відділу
правового забезпечення апарату
районної державної адміністрації

Любов Маланюк

Начальник відділу
документального забезпечення
апарату районної державної адміністрації

Валентина Воробій

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші
органи, відповідно до пункту 9.5 Регламенту районної державної адміністрації
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від
11.10.2018 року №791 вважаються такими, що погодили проект без зауважень.
Головний спеціаліст відділу взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи
та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації
«_____»_______________2019р.

Василь Цапюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження
«Про схвалення проекту районної цільової програми профілактики
правопорушень на 2016-2020 роки (Нова редакція)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Проект розпорядження розроблено на виконання закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції».
2.Мета і шляхи її досягнення
Метою даного розпорядження є забезпечення з активної, наступальної
протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання.
3. Правові аспекти
Правовими підставами для розроблення проекту розпорядження є на
виконання закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування заходів, передбачених проектом розпорядження буде
здійснюватися за рахунок районного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів.
Під час розроблення проекту даного розпорядження позиції
заінтересованих сторін узгодженні без зауважень.
6. Регіональний аспект.
Проект даного розпорядження носить суто регіональний місцевий аспект.
7. Громадське обговорення.
Проект даного розпорядження не потребує громадського обговорення.
8.Прогноз результатів
Прийняття проекту розпорядження дозволить досягнути значного
зміцнення громадського порядку і безпеки громадян та забезпечення їх прав і
свобод.
Головний спеціаліст відділу
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації

Василь Цапюк

Керівник апарату
районної державної адміністрації
І.Зельманович_____________

Начальник відділу правового
забезпечення апарату районної
державної адміністрації
Л.Маланюк.____________
Начальник відділу
документального забезпечення
апарату районної державної
адміністрації
В.Воробій_______________
Головний спеціаліст відділу
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації
В. Цапюк_______________

