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Затвердити програму «Правопорядок – 2018-2020» (додається).

2.

Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька Ю.М.)
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ГУНП в Донецькій області
полковник поліції
___________________ Ю.А.Гречишкін
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I. Загальні положення.
Програма «Правопорядок 2018-2020» розроблена на підставі Конституції України, Закону України «Про Національну
поліцію», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», постанови
Верховної Ради України «Про невідкладні заходи для поліпшення законності і правопорядку в країні». Програма визначає
напрями взаємодії Покровського відділу поліції з органами місцевої влади, підприємствами, організаціями та установами
міста, з громадськими організаціями та ЗМІ.
Найважливішим критерієм роботи Покровського ВП є оцінка громадськістю міста діяльності співробітників
міськвідділу, в частині здійснення охорони громадського порядку, забезпечення законності і правопорядку, зменшення
кримінального тиску, захисту життя, здоров’я, честі і достоїнства особистості, її майна від злочинних посягань,
попередження та боротьба з розповсюдженням наркотиків та зброї, боротьба з сепаратизмом на території міста,
забезпечення охорони громадського порядку при проведенні культурно-масових та спортивних заходів Покровською
міською радою.
Головною метою є: забезпечення безпеки кожного громадянина, забезпечення прав, свобод і законних інтересів
людини, запобігання правопорушенням та злочинам, надійна охорона громадського порядку, боротьба з корупцією,
боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів та зброї у співпраці з громадськими формуваннями з охорони
громадського порядку та громадської безпеки.
Основними напрямками діяльності Покровського ВП є:
- реалізація державної політики щодо запобігання правопорушень, протидії торгівлі людьми та насильству у сім’ї через
взаємодію з органами місцевої влади;
- розвиток механізмів захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
- протидія незаконному обігу наркотичних засобів, боротьба з наркозлочинністю;
- боротьба з проявами сепаратизму на території міста;
- виявлення каналів постачання зброї із зони АТО;
- організація та здійснення цільових оперативно-профілактичних операцій та рейдів, спрямованих на виявлення і
затримання злочинних груп та осіб, які скоїли злочини, поліпшення криміногенної ситуації в місті.
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II. Мета Програми
Головною метою Програми «ПРАВОПОРЯДОК 2018-2020» є

поліпшення організації роботи та взаємодії з

громадськістю, а саме: забезпечення охорони громадського порядку у співпраці з громадськими формуваннями з охорони
громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зменшення кримінального тиску, захист життя, здоров’я, честі і
достоїнства громадян, їх майна від злочинних посягань, попередження та боротьба з розповсюдженням наркотиків та зброї,
боротьба з сепаратизмом на території міста. До завдань громадських формувань з охорони громадського порядку в рамках
співпраці з органами внутрішніх справ належить:
1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
2. Запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам
3. Запобігання виникненню та існуванню умов, що сприяють вчиненню правопорушень
4. Проведення ефективної правової і виховної роботи серед населення
5. Охорона громадського порядку разом з працівниками органів внутрішніх справ
6. Запобігання і протидія злочинності та правопорушенням на території м. Покровськ.

5

III. Сучасний стан діяльності Покровського ВП
За 12 місяців 2017 року до журналу Єдиного обліку Покровського ВП зареєстровано 16625 заяв про кримінальні
правопорушення та інші події.
З ознаками кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 1603 (без врахування знятих з обліку) матеріалів, 495
особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, питома вага розкриття від зареєстрованих
складає 30,9% (обл.40,3%), 159 особам повідомлено про підозру за скоєння тяжких злочинів.
Питома вага даних злочинів в структурі злочинності.
Стаття КК

динаміка
%

2016 р.

2017р.

+ - з минулим
роком

7

3

-4

-57,1

58

28

-30

-51,7

0

0

0

0

132

126

-6

-4,5

Незаконне заволодіння АМТ

59

18

-41

-69,5

Розбої

8

4

-4

-50,0

Грабежі

35

33

-2

-5,7

Крадіжки

1005

702

-303

-30,1

85

107

22

25,9

Хуліганство ст.296
Незак.зберіг. і носіння зброї ст.263
Вимагання ст.189
Наркотики ст.305-324

Всього

Розслідувано та направлено до суду 489 (12) кримінальних правопорушень поточного року, питома вага складає 43,3%
від зареєстрованих правопорушень. Звернено до суду з обвинувальним актом за 489 кримінальними правопорушеннями.
Відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» розглянуто 12198 матеріалів. За матеріалами зареєстрованими до
журналу ЄО складено 101 адміністративний протокол.
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Динаміка рівня злочинності

35
30
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2016
2017
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5
0
Вбивства

Розбійні
напади

Вид злочину
Вбивство
Грабежі
Розбійні напади
Зґвалтування

2016

+З
2017 минулим
роком

6

9

+3

35

33

-2

8

4

-4

0

0

0
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140
120
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0
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ТТУ

Хуліганство

Вид злочину

2016

ТТУ
ТУ легкої
тяжкості
Хуліганство
Шахрайство

І

+З
2017 минулим
роком

10

14

+4

89

109

+20

7

3

-4

138

60

-78

середньої

8
1200
1000
800
2016

600

2017

400
200
0
Крадіжки

Вид злочину
Крадіжок всього
Присвоєння АМТ
Наркозлочини

Присвоєння АМТ

Наркозлочини

2016

+З
2017 минулим
роком

1005

702

-303

59

18

-41

132

126

-6
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Незважаючи на проведення антитерористичної операції на території Донецької області, оперативна обстановка
залишається напруженою, але контрольованою. У цілому, криміногенна обстановка на території, що обслуговує
Покровський ВП, досить стабільна.
На території обслуговування Покровського відділу поліції вдалось зменшити рівень злочинності по наступним видам
злочинів:
- скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на 31,6% (з 620 до 424);
- спричинення тяжких тілесних ушкоджень зі смертю на 25% (з 4 до 3);
- скоєння грабежів на 5,7% (з 35 до 33);
- розбійних нападів на 50,0% (з 8 до 4);
- зменшилась кількість скоєння незаконних заволодінь транспортними засобами на 69,5% (з 59 до 18);
- виявлення фактів незаконного зберігання зброї на 51,7% (з 58 до 28);
- наркозлочини на 4,5% (з 132 до 126);
- крадіжки – на 30,1% (з 1006 до 702);
- вимагання – на 100% (з 2 до 0);
- хуліганство – на 57,1% (з 7 до 3);
- скоєння шахрайств на 56,5% (з 138 до 60).
Збільшилось скоєння таких видів злочинів як:
- тілесні ушкодження легкої та середньої тяжкості – на 22,5% (з 89 на 109);
- вбивств на 50,0% (з 6 до 9), які на сьогоднішній день розкриті.
У структурі злочинності, як і раніше, переважають злочини проти власності. На другому місці – злочини проти особи
та злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, на третьому - економічні злочини, проти громадського порядку, безпеки
руху та інші.
Для стабілізації оперативної обстановки в місті та зміцнення правопорядку протягом 2017 року проведено
великомасштабні операції: «Сім’я», «Нагляд», «Мак», «Канікули», «Розшук», до яких було залучено відділи та установи
правоохоронних органів.
У звітному періоді складено 5409 адміністративних протоколів.
Підготовлені відомості про осіб, які перебувають на профілактичних обліках в Покровському ВП, у розшуку. Перед
територіальним центром
соціального обслуговування Покровської міської ради було ініційовано питання щодо
встановлення соціального патронажу за 18 самотніми громадянами похилого віку.

10

Протягом 2017 року діяльність Покровського ВП висвітлювалася у ЗМІ. Всього 8656 матеріалів: місцеві сайти –
5616, Інтернет сайт Покровського відділу поліції – 2175, газети – 350, місцеве телебачення – 111 та інші, проведено 385
іміджевих акціїй та 19 прес-конференцій.
Відділенням превентивної діяльності Покровського ВП з метою профілактики попередження скоєння злочинів і
правопорушень серед неповнолітніх, які навчаються в школах і ПТУ міста на території обслуговування, проводяться лекції
різної тематичної спрямованості. З метою запобігання порушень громадського порядку, вживання підлітками спиртного та
наркотиків, профілактики правопорушень, проводились рейди - перевірки в місцях масового відпочинку молоді. Результати
проведення даних заходів висвітлюються на офіційних сайтах ГУНП в Донецькій області. Також, всі неповнолітні, які
знаходяться на обліку у Покровському ВП відвідуються і перевіряються за місцем проживання, з ними проводяться
профілактичні бесіди по попередженню і недопущенню скоєння злочинів і правопорушень повторно.
З початку 2017 року працівниками Покровського ВП вжито ряд організаційних та практичних заходів, щодо стабілізації
криміногенної обстановки в підлітковому середовищі, вдалося зменшити кількість злочинів скоєних неповнолітніми (12
проти 15).
У скоєнні правопорушень брали участь 12 неповнолітніх, а саме:
2 учнів шкіл
6 учнів ПТУ, із них в нетверезому стані - 1
раніше судимі - 4 особи.
Одним із основних завдань національної поліції України щодо протидії дитячої злочинності є виявлення дорослих осіб,
які втягують дітей у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію, проституцію, жебрацтво та іншу антигромадську діяльність.
За 12 місяців поточного року працівниками ювенальної превенції складено 86 адміністративних протоколи по
відношенню до неповнолітніх, із них:
- 51 адмінпротоколів (ст.175зн.1 КУпАП України) за куріння тютюнових виробів в заборонених місцях,
- 35 адмінпротоколів (ст.178 КУпАП України) поява і розпивання спиртних напоїв в громадських місцях.
Також за ст.184 КУпАП України (не виконання батьківських обов’язків) складено 26 протоколів, за ст.180 КУпАП
України складено 1 протокол (втягування неповнолітнього в пияцтво), за ст.173-2 КУпАП України складено 1 протокол
(насилля в родині по відношенню до дитини).
Складено 3 протоколи за ст.156 КУпАП України (порушення правил торгівлі алкогольними напоями).

11

За звітній період 2017 року
В громадських місцях скоєно – 101 (-97) злочинів,
у тому числі на вулицях – 63 (-71).
Особами раніше засудженими скоєно 129 (-64) злочини.
Особами в стані алкогольного сп’яніння скоєно 148 (-39) злочини.
За насильство в сім’ї - 0 (-3) злочинів.
Покровським ВП за 12 місяців складено 5409 (+46) адміністративних протоколів:
- за насильство в родині (ст.173-2 КУпАП) – 169 (2)
- за куріння в заборонених місцях (ст.175-1 КУпАП) – 1430 (-9);
- за появу в громадських місцях у п'яному стані (ст.178 КУпАП) – 1046 (89);
- за невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дітей (ст.184 КУпАП) – 56 (-32)
- за порушення правил адміністративного нагляду (ст.187 КУпАП) – 59 (3)
З метою профілактики злочинності на території обслуговування, попередження майнових злочинів, проводилися
заходи щодо дотримання Закону України «Про металобрухт». Як результат, задокументовано 4 нелегальні пункту прийому
металобрухту, кримінальні провадження за ст.213 КК України направлені до суду м. Покровськ.
Особлива увага приділяється охороні громадського порядку, особливо при проведенні масових заходів. З початку року
на території міста відбулось 15 масових заходів, в яких взяли участь понад 20 тис. чол., з них :
- культурно – видовищного направлення - 9;
- релігійного направлення 5;
- політичного
0;
- спортивного
0;
- соціально - економічного
1;
На охорону громадського порядку був задіяний особовий склад Покровського ВП у повному складі.
В цілому, робота Покровського ВП характеризується своєчасним реагуванням на всі без винятку повідомлення
громадян про кримінальні та інші правопорушення, розкриттям тяжких та особливо тяжких злочинів, розкриттям злочинів
по «гарячих» слідах, попередження злочинів та охорона громадського порядку.
Однак, відділення поліції не в повному обсязі забезпечено комп’ютерною технікою та транспортом, що негативно
впливає на ефективність діяльності працівників відділення.
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IV. Перелік завдань Програми та етапи виконання
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ
Термін виконання: протягом 2018 -2020 років
3АХИСТ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, ЧЕСТІ ТА ГІДНО ГРОМАДЯН, ЇХ МАЙНА ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ
Термін виконання: протягом 2018 – 2020 років
МІНІМІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ І МОЛОДІЖНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Термін виконання: протягом 2018 - 2020 років
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ НАРКОМАНІІ, П’ЯНСТВА, АЛКОГОЛІЗМА І ЖЕБРАКУВАННЯ
Термін виконання: протягом 2018 – 2020 років
ПРОТИДІЯННЯ РЕЦИДИВНОГО ЗЛОЧИНСТВА
Термін виконання: протягом 2018 – 2020 років
ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Термін виконання: протягом 2018 - 2020 років
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V. ПРОГРАМА
«ПРАВОПОРЯДОК 2018-2020»
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Очікуваний результат

1.ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ
1.1

Проводити аналіз результатів виконання Указу
Президента України «Про заходи щодо посилення
боротьби зі злочинністю в Україні», вживати заходи
щодо усунення недоліків

Лютий
щорічно

1.2

Здійснювати всебічний аналіз криміногенної обстановки щокварталу
і стану правопорядку в м. Покровськ, приділяючи
більше уваги на виявлення факторів, що сприяють росту
злочинності. 3 урахуванням цих факторів, а також з
урахуванням регіональних та галузевих особливостей,
розробити комплексні плани боротьби зі злочинністю,
визначити дії щодо попередження злочинності в першу
чергу проти особистості, в сфері охорони громадського
порядку і економіки.

Покровський ВП

Викриття недоліків,
розробка заходів щодо
зміцнення законності і
правопорядку та
профілактики
злочинності.

Покровська міська
рада,
Покровський ВП

Удосконалення системи
заходів щодо зниження
криміногенної ситуації
в місті.
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1.3

3 метою сприяння органам місцевого самоуправління,
протягом
правоохоронним органам у попередженні й
2018-2020
призупиненні адміністративних правопорушень і
років.
злочинів, захисту життя і здоров'я громадян, інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань, а
також рятування людей і майна під час стихійних лих і
надзвичайних ситуацій на основі Закону України "Про
участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону" від 22 червня 2000р. № 1835 – 111,
організувати громадські формування сприяння органам
національної поліції і органам місцевого
самоуправління.

Покровська міська
рада,
Покровський ВП

Удосконалення
організації діяльності
громадських формувань
з охорони громадського
порядку.

2. 3АХИСТ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ГРОМАДЯН, ЇХ МАЙНА ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

2.1.

Вживати рішучих заходів до осіб, що посягають на
здоров'я, життя, честь і достоїнство громадян, злочинних 2018посягань на їх майнові права
2020рр.

Покровський ВП

Попередження
правопорушень з боку
зазначеної категорії
осіб.

2.2

Слідчо-оперативним групам в найкоротші терміни
виїжджати на місця здійснення кримінальних
правопорушень та інших подій, детально розбиратися у
тому, що сталося, приймати негайні заходи, щодо
розшуку правопорушників і в строки визначені законом,
приймати рішення за матеріалами.

Покровський ВП

Посилення напрямків
до розкриття злочинів
"по гарячих слідах".
Дотримання
встановлених законом
строків прийняття
рішень за матеріалами.

20182020 рр.
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2.3

2.4

2.5.

3.1.

Працівникам національної поліції чуйно й уважно
Покровський ВП
Дотримання законності
ставитися до громадян, своєчасно розглядати в
2018та правопорядку,
зазначеному порядку скарги, звернення, заяви про
2020 рр.
забезпечення прав та
посягання на їх життя і здоров'я, честь і гідність, майнові
свобод громадян.
права
З метою запобігання злочинних посягань із
2018Покровський ВП
Зменшення обігу зброї
застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти
2020 рр.
та вибухівки, протидія
особи та суспільства, зокрема терористичних актів,
тероризму
здійснити комплекс організаційно-практичних заходів,
спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу та
крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових
речовин. Посилити оперативне перекриття об’єктів, де
використовуються чи зберігаються вибухові та отруйні
предмети і речовини
Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де
Покровська міська Недопущення фактів
проживають особи похилого віку, самотні, визначенні
2018рада,
незаконного
недієздатними, психічно хворі, інші особи, які
2020 рр.
Покровський ВП,
відчуження житла
потребують опіки, а також хворі на алкоголізм і
заклади охорони
наркоманію з метою запобігання фактам знущання з
здоров’я
людей, незаконного відчуження житла
3. МІНІМІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ І МОЛОДІЖНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Вивчити стан з дитячою безпритульністю,
криміногенного впливу злочинного елементу на
підлітків, способи втягування неповнолітніх в злочинні
групи. Відпрацювати систему відповідних
профілактичних заходів

щокварталу

Покровський ВП, Попередження
відділ освіти,
правопорушень з боку
Покровська
неповнолітніх.
міська рада,
ГО «За порядок»
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3.2

Розглянути питання і здійснити заходи щодо
забезпечення соціальної зайнятості підлітків та молоді,
що не мають постійних доходів, і засобів існування,
активізувати роботу Відділу у справах сім’ї та молоді
Покровської міської ради з метою надання їм допомоги
в працезабезпеченні, організації дозвілля і відпочинку

щокварталу

Покровська
міська рада,
Покровський ВП,
центр зайнятості,
ГО «За порядок»

Викриття недоліків,
розробка
заходів щодо поліпшення
соціального становища
неповнолітніх.

3.3

Проводити зустрічі з учнями середньоосвітних учбових щокварталу
закладів з питань правової тематики, профілактики і
запобігання правопорушень

3.4

Разом із органами внутрішніх справ проводити рейди
За
ГО «За порядок», Запобігання комп’ютерної
щодо обмеження неповнолітніх у відвідуванні ігрових
необхідності Покровський ВП залежності у
залів, комп’ютерних клубів, дискотек та інших закладів
неповнолітніх
у нічний час

ГО «За порядок», Виховання молоді,
Покровський ВП проведення
профілактичних та
навчальних заходів.

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ НАРКОМАНІІ, П’ЯНСТВА, АЛКОГОЛІЗМА І ЖЕБРАКУВАННЯ
4.1.

3 метою виконання Концепції реалізації державної
політики у галузі боротьби з незаконним обігом
наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів,
вжити заходи щодо виконання вимог визначених
Програмою.

4.2

Прийняти заходи щодо запобігання незаконного ввозу
на територію міста наркотичних засобів, перекриттю
каналів їх поширення, ліквідації місць немедичного
використання наркотичних засобів

4.3

Організувати контроль по збереженню наркотичних
засобів в лікарських і аптечних установах міста, усунути
умови, які сприяють їх надходженню в незаконний обіг

20182020 рр.

20182020 рр.

20182020 рр.

Покровський ВП Ефективна боротьба з
незаконним обігом
наркотичних речовин.

Покровський ВП Виявлення та ліквідація
каналів надходження
наркотиків та наркотичної
сировини на територію
Покровський ВП міста.
Попередження
правопорушень з боку
зазначеної категорії осіб.
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4.4

Проводити рейди - перевірки з метою профілактики
жебракування неповнолітніми, через трудові і
педагогічні колективи вести з ними профілактичну
роботу.

за окремим
графіком

4.5

Проводити рейди - перевірки в місцях масового
відпочинку молоді, на танцювальних вечорах і
дискотеках з метою запобігання порушень громадського
порядку, вживання підлітками спиртного та наркотиків,
профілактики правопорушень.

20182020 рр.

4.6.

Здійснення контролю за дотриманням чинного
законодавства щодо дотримання правил роздрібної
торгівлі в місті алкогольними напоями

20182020 рр.

Покровська
міська рада,
Покровський ВП,
відділ освіти та
служба у справах
дітей Покровської
міської ради,
ГО «За порядок»
Покровський ВП,
відділ освіти та
служба у справах
дітей Покровської
міської ради,
ГО «За порядок»

Попередження
бродяжництва та
жебракування з боку
неповнолітніх.

Запобігання порушень
громадського порядку та
вживання спиртного і
наркотиків з боку
неповнолітніх

Покровський ВП, Запобігання порушень
ГО «За порядок» громадського порядку у
зв’язку з порушенням
правил роздрібної торгівлі
в місті алкогольними
напоями

5. ПРОТИДІЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
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5.1

При здійсненні перевірок паспортного режиму, звертати
особливу увагу на осіб, звільнених із місць позбавлення
волі і проживаючих без приписки і постановки на облік
в органах департаменту виконання покарань, провести
ревізію обліків раніше судимих та скласти списки, які
підлягають перевірці. Узагальнити гласно та оперативно
інформацію стосовно осіб, які повернулися з місць
позбавлення волі і мають наміри скоювати злочини

20182020 рр.

5.2

Провести спільне засідання із зацікавленими
Січень,
відомствами, з метою вироблення конкретних заходів з липень
побутового і трудового влаштування осіб, звільнених із щорічно
місць позбавлення волі

5.3

Із залученням ЗМІ провести поетапні рейди в
гуртожитках та інших місцях можливого знаходження
осіб раніше судимих, які не мають постійного місця
проживання і непрацевлаштовані

Покровський ВП, Виявлення осіб здатних
Покровський
до скоєння злочинів.
МРВ з питань
пробації
південносхідного
міжрегіонального
управління
з
питань виконання
кримінальних
покарань
та
пробань МЮ
Покровський ВП, Покращення соціальних
центр зайнятості, умов до осіб звільнених з
Покровська
місць позбавлення волі.
міська рада

згідно планів Покровський ВП, Виявлення негативних
ВП
ГО «За порядок», умов соціального
ЗМІ
становища зазначеної
категорії осіб.
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5.4.

Разом з працівниками Покровського МРВ з питань
пробації південно-східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань
та пробань МЮ здійснити перевірки осіб, які засуджені
до покарань не пов'язаних з позбавленням волі.
Здійснювати перевірки дотримання адміннаглядних
встановлених обмежень. Провести комплекс заходів
щодо встановлення адміннаглядних заходів відносно
осіб, які неприбули до визначеного місця проживання,
або залишили місце проживання з метою ухилення від
адміністративного нагляду.

5.5

Приймати заходи по своєчасному направленню на
лікування осіб, звільнених із місць позбавлення волі та
страждаючих хронічними захворюваннями.

20182020 рр.

20182020 рр.

Покровський ВП,
Покровський
МРВ з питань
пробації
південносхідного
міжрегіонального
управління з
питань виконання
кримінальних
покарань та
пробань МЮ
Покровський ВП,
Покровська ЦРЛ

Попередження
правопорушень з боку
зазначеної категорії осіб.

Зменшення рівня
розповсюдження
хронічних захворювань.

6. 0ХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
6.1

Здійснити заходи з попереджень вуличної та побутової
2018злочинності, в зв'язку з чим проаналізувати стан справ в 2020 рр.
даному напрямку, забезпечити чітку роботу пунктів
громадського порядку для надання реальної допомоги
правоохоронними органами. Продовжити роботу по
відродженню діяльності громадських формувань
залучених до охорони правопорядку в місті, в тому числі
залучення до участі з охорони громадського порядку та
громадської безпеки громадян з числа трудових
колективів підприємств, організацій та установ міста
Покровськ

Покровський ВП,
Покровська
міська рада,
ГО «За порядок»

Збільшення впливу
громадських формувань
на підтримку
правопорядку в місті.
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6.2

6.3

3 метою недопущення групових порушень громадського
порядку та інших антигромадських проявів проводити
роз'яснювальну роботу з лідерами політичних партій,
рухів і громадських формувань про порядок проведення
і організації масових заходів.
При проведенні заходів з масовим перебуванням людей,
приймати заходи до забезпечення безпеки їх проведення
з метою збереження життя і здоров'я громадян.

20182020 рр.

Покровський ВП, Попередження
Покровська
правопорушень при
міська рада
проведенні політичних
акцій.

20182020 рр.

Покровський ВП, Забезпечення безпеки
Покровська
життя та здоров'я
міська рада,
громадян.
ГО «За порядок»
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7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених законом,
джерел.
Напрями використання коштів
Захід
Утримання ГО « За порядок»
Придбання 2 од. службового транспорту
Renalt Duster
Придбання 1 од. службового транспорту
спец.призначення Volkswagen T6
Обслуговування відеоапаратури
Придбання відеоапаратури
Придбання ГММ

Секретар Покровської міської ради

тис. грн.
2020 рік
100,0
0,0

Виконавець заходу
ГО «За порядок»
ГО «За порядок»

2018 рік
100,0
2000,0

2019 рік
100,0
0,0

ГО «За порядок»

1500,0

0,0

0,0

ГО «За порядок»
КП «Покровськ
водоканал»
КП «Покровськ
водоканал»

175,0
600,0

175,0
600,0

175,0
600,0

700,0

200,0

200,0

І.В.Сущенко

