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Ініціатор розроблення програми:

Барське відділення поліції Жмеринського
відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області

Відповідно до законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
Національну поліцію», Указу Президента
України від 20 травня 2015 року № 276/2015
«Про Стратегію реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових
Дата, номер і назва розпорядчого документу інститутів на 2015-2020 роки», Стратегії
національної безпеки України, затвердженої
про розроблення програми
Указом Президента України від 26 травня
2015 року № 287/2015 та Воєнної доктрини
України, затвердженої Указом Президента
України від 24 вересня 2015 року №
555/2015 та розпорядження Вінницької
обласної державної адміністрації №742 від
07.12.2015 року.
Барське відділення поліції Жмеринського
Розробник програми
відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області
Жмеринський міжрайонний відділ
Співрозробник програми
Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області
Барське відділення поліції Жмеринського
Відповідальний виконавець програми
відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області,
Барське відділення поліції Жмеринського
відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області
Учасники програми
Жмеринський міжрайонний відділ
Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області
Терміни реалізації програми
2016 – 2020 роки

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) ПРОГРАМИ
Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про Національну поліцію», Указу Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 «Про
Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020
роки», Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26
травня 2015 року № 287/2015 та Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента
України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 та розпорядження Вінницької обласної державної
адміністрації №742 від 07.12.2015 року.

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма,
цільова група та кінцеві бенефіціари.
Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів
працівниками відділу поліції, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо
профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав та
законних інтересів жителів міста Бар, шляхом фінансування з міського бюджету тих пріоритетних
напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку в місті, однак не фінансуються або
частково фінансуються з державного бюджету.
У програмі визначені проблеми міста Бар з питань зміцнення законності та правопорядку,
попередження та розкриття кримінальних правопорушень, запобігання та протидії корупції,
розповсюдженню та вживанню наркотичних та психотропних речовин, посилення боротьби з
пияцтвом та алкоголізмом, захисту особистої безпеки та майнових прав громадян.
Цільовою групою програми є працівники правоохоронних органів, особи похилого віку,
неповнолітні діти, учасники дорожнього руху.
Кінцевими бенефіціаром програми для правоохоронних органів буде успішне виконання
покладених програмою завдань, а жителі міста матимуть захист своїх прав та законних інтересів,
зниження кількості кримінальних правопорушень стосовно громадян.
Одним із пріоритетів є зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення
Конституційних прав та інтересів держави.

1.3. Мета та завдання програми.
Метою програми є зміцнення законності та правопорядку, попередження та розкриття
злочинів, запобігання та протидії корупції, посилення боротьби розповсюдженню та вживанню
наркотичних та психотропних речовин, з пияцтвом та алкоголізмом, захисту особистої безпеки та

майнових прав громадян.
Завданнями програми є:
- підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення громадян про
вчинені кримінальні правопорушення та інші події, удосконалення проведення слідчих дій;
- оперативно-розшукових заходів, рівня взаємодії всіх служб, у тому числі з громадськістю
у боротьбі зі злочинністю;
- забезпечення активної наступальної протидії діянням, у першу чергу тим, що посягають
на життя, здоров’я громадян та корисливо-насильницької спрямованості;
- викриття та припинення кримінальних правопорушень у службовій сфері та корупційних
правопорушень;
- викриття та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, пов’язаної з
наркобізнесом, торгівлею людьми, контрабандою, легалізацією незаконно одержаних прибутків;
- запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи з
попередження і розкриття злочинних зазіхань на власність громадян, особливо осіб похилого віку,
самотніх та хворих громадян;
- концентрація зусиль, спрямованих на вжиття заходів, спрямованих на декриміналізацію
тіньового сектору економіки міста, підтримку базових галузей, в першу чергу агропромислового
комплексу, переробної промисловості, припинення фактів незаконних оборудок із землею та
нецільового використання бюджетних коштів;
- посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних засобів та
психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, викриття каналів їх
надходження, припинення діяльності окремих осіб, які розповсюджують наркотики та
організованих злочинних угруповань наркоділерів;
- запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;
- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого
поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, вживання наркотиків,
пияцтва та тютюнопаління;
- удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних категорій
та усунення причин і запобігання виникненню умов, що сприяють учиненню злочинів відносно
одиноких осіб похилого віку;
- підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій
злочинності та корупції;
- посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху;
- підвищення рівня професійної, психологічної та морально-етичної надійності особового
складу, який виконує функції з профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю;
- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення
профілактичної діяльності, насамперед інспекторів поліції у місті та громадських формувань з
охорони громадського порядку і громадських помічників інспекторів поліції, інших служб, які
найбільше наближені до населення;
- надання правової допомоги населенню міста;
- створення умов для забезпечення надійного захисту території області від втручання ззовні
участь в антитерористичній операції на сході України;
- протидія кіберзлочинності та тероризму;
- недопущення проникнення на територію України в межах області з Придністров’я
радикально налаштованих організованих груп і осіб з засобами терору;
- протидія незаконному переміщенню та транзиту зброї, боєприпасів, вибухових речовин,
та особливо небезпечних наркотичних засобів;
- активізація роботи з питань протидії незаконній міграції;

1.4. Система управління та контролю за ходом виконання програми.
Відповідальний виконавець програми є Барське відділення поліції Жмеринського відділу
поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, який здійснює
координацію і контроль за ходом виконання програми в цілому, також відповідальний виконавець
двічі на рік звітує на засіданнях постійних комісій міської ради, та сесіях міської ради.

2. Внесення змін до програми
Зміни до програми можуть бути внесенні у разі потреби та можуть передбачати:
- включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань;
- уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, строків
виконання програми та окремих заходів і завдань;
- виключення із затвердженої програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано
недоцільним подальше продовження робіт.

3. Припинення виконання програми.
Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації.
Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання програми та подає
його для розгляду профільній постійній комісії міської ради, у разі необхідності на розгляд сесії
міської ради.
Виконання програми припиняється достроково в разі:
- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання
програм;
- припинення фінансування заходів і завдань програми - за спільним поданням
відповідального виконавця програми, міського фінансового відділу;
- втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного висновку
відповідального виконавця програми, відділу економіки та міського фінансового відділу.
Рішення про дострокове припинення виконання програми приймається міською радою.
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11

Очікуваний
результат

12

Протидія злочинності серед неповнолітніх
З метою впровадження ефективного
методу
організації
та
проведення
профілактичної роботи з дітьми кризових
2016
категорій, їх соціального та правового
захисту, із залученням дитячих психологів
2020
та педагогів створити та забезпечити
постійне функціонування так званої
“Зеленої кімнати” для дітей.

Барський
ВП

Міський
бюджет

5

1

1

1

1

1

Зменшення
рівня
правопорушень серед
неповнолітніх

1.2.

Проведення
заходів
оперативнопрофілактичного та попереджувальноправоохоронного характеру у напрямках 2016
та пріоритетах, непередбачених типовими
планами
операцій
“Діти
вулиці”, 2020
“Канікули”, “Неблагополучна сім’я”,
“Побут”, “Літо”, “Урок” та “Ялинка”.

Барський
ВП

Міський
бюджет

10

2

2

2

2

2

Зменшення
дитячої
бездоглядності та
безпритульності,
профілактика
та
попередження
негативних
проявів серед
дітей

20

Запобігання та
протидія
кримінальним
правопорушенням,
оперативне їх
розкриття

Профілактика правопорушень

2.

2.1.

Придбати та встановити в місцях
масового перебування громадян та
2016
поблизу особливо важливих об’єктів
системи
відеоспостереження
для
2020
організації дистанційного контролю за
ними підрозділом поліції

2.2.

Для
покращення
стану
протидії
злочинності, охорони публічної безпеки та
порядку,
профілактики
скоєння
правопорушень забезпечити:
- придбання
паливно-мастильних
матеріалів, засобів утримання службового
2016
автотранспорту (придбання запчастин та
здійснення поточного ремонту на станціях
2020
технічного обслуговування.);
- придбання канцелярських товарів,
паперу, поштових конвертів та марок для
відправки службової кореспонденції,
придбання будівельних та господарських
матеріалів.

Барський
ВП

Барський
ВП

Міський
бюджет

100

20

20

20

20

Міський
бюджет
100
500

100

100

100

100

Боротьба зі
злочинністю,
охорона
публічної
безпеки та
порядку,
профілактика
скоєння
правопорушень

2.3.

Створити належні умови для здійснення
спільних заходів органів внутрішніх справ
та органів місцевого самоврядування,
пов’язаних із належним реагуванням на
повідомлення громадян про кримінальні 2016
правопорушення та пригоди, забезпечення
охорони громадського порядку й безпеки 2020
громадян
шляхом
патрулювання
населених пунктів та місць відпочинку і
концентрації громадян, у тому числі під
час проведення масових заходів

Барський
ВП

Міський
бюджет

250

50

50

50

50

50

Створення
належних
умов для
проведення
заходів

Підвищення безпеки дорожнього руху

3

3.1

Облаштування
системами
відео
спостереження з можливістю візуального
контролю
основних
транспортних 2016
магістралей міста, місць концентрації
дорожньо-транспортних пригод з метою 2020
своєчасного реагування на зміни в
дорожній обстановці.

3.2

Підготовка тематичних сюжетів з безпеки 2016
дорожнього руху для інформування
населення
2020

3.3

Створення
та
обладнання
в
2016
загальноосвітніх
школах
інших
навчально-виховних
закладах
2020
майданчиків з безпеки дорожнього руху

Барський
ВП

Барський
ВП

Барський
ВП

Міський
бюджет

50

10

10

Міський
бюджет

5

1

1

Міський
бюджет

5

1

1

10

10

10

1

1

1

1

1

1

Підвищення
рівня
дисципліни та
профілактики
правопорушень на
автошляхах
Підвищення
рівня дорожньої
дисципліни,
формування
стереотипів
безпечної
поведінки та
правової
свідомості
населення
Зменшення
рівня дитячого
дорожньотранспортного
травматизму

3.4

4

4.1

4.2

Видання та розповсюдження серед
учасників дорожнього руху брошур,
2016
плакатів, листівок, пам’яток з тематики
безпеки дорожнього руху, інформацією
2020
щодо місць концентрації ДТП, дорожньої
інфраструктури тощо.

Барський
ВП

Міський
бюджет

5

1

1

1

1

1

Формування у
дітей та
дорослих
стереотипів
безпечної
поведінки на
вуличношляховій
мережі

50

Забезпечення
реалізації
завдань АТО
на сході
України

70

Попередження
та виявлення
фактів
розвідувальнопідривної
діяльності
проти безпеки
України

Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку
Придбання військового майна та інших
матеріально-технічних цінностей для
потреб оперативно-службової діяльності
регіональної оперативної групи (з числа
військовослужбовців Жмеринського МРВ
УСБУ у Вінницькій області), що діє в
районі проведення антитерористичної
операції
Створення
оптимальних
умов
для
оперативного реагування та належної
взаємодії
з
органами
місцевого
самоврядування під час проведення у
Барському районі контррозвідувальних
заходів з метою запобігання, виявлення,
припинення і розкриття будь-яких форм
розвідувально-підривної діяльності проти
України юридичними та фізичними
особами, які знаходяться на території
Вінницької області, а також для
забезпечення належного рівня охорони
режимного об’єкту – Жмеринського МРВ
УСБУ у Вінницькій області

Жмеринський
2018 МРВ УСБУ у
Вінницькій
2020
області

2018 Жмеринський
МРВ УСБУ у
2020 Вінницькій
області

Міський
бюджет

Міський
бюджет

30

50

40

60

306 000

286 000

266 000

186 000

186 000

930 000

Для виконання комплексної правоохоронної програми
«Безпека міста Бар»
орієнтовно необхідно коштів міського бюджету,
всього:

