ЛЮБОТИНСЬКА IИICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
Вц

0В

травня 2018 року

ль 113

Про розгляд проекту комплексноi Програми
по забезпеченню охорони прав i свобод
людини, протидii злочинностi, пiдтримання
rryблiчноi безпеки i порядку у MicTi Люботин
на 2018-2022 роки

Розглянувши проект комплексноi Програми по забезrrеченню охорони прав i свобод
людини, протидiТ злочинностi, пiдтримання публiчноТ безпеки i порядку у MicTi Люботин
на 2018-2022 роки, кер}.ючись пiдпунктом 1 пункту 2 cTaTTi 52, пiдпунктом 1 пункту (а)
cTaTTi 27 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪil> виконавчий KoMiTeT
Люботинськоi MicbKoT ради

ВиРIШИВ:
1. Схвалити комплексну Програму rrо забезпеченню охорони прав i свобод людини,
протидii злочинностi, пiдтримання публiчноi безпеки i порядку у MicTi Люботин на 2018_

2022 роки (додаток).

2. Пропонувати розглянути проект даноi Програlчrи на черговiй сесii Люботинськоi

MicbKoT ради.

3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника мiського
голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Iвашенка О.В.
Л.I. Лазуренко
V1,

!
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Додаток

ло рiшення виконавчого KoMiTery
Люботинськоi MicbKoi ради
вц 08 травня 2018 року }lil 113

Проект

КОМПЛЕКСНА
пр

о г рлмА

по забезпеченню охорони прав i свобод людини,
протидii злочинностi, пiдтримання публiчноi безпеки
i порядку у MicTi Люботин
на 2018 - 2022 роки

м. Люботин
2018 piK

Всryп

З метою забезпечення протидii злочинностi, об'еднання зусиль органiв державноi
ВиконаВчоi влади i органiв мiсцевого сЕlN,Iоврядування, правоохоронних i контролююtмх
органiв, громадськостi у напрямку протидii корупцii, охорони прав свобод людини,
пiдтримання публiчноi безпеки i порядку здiйснити наступнi наведенi нижче органiзацiйно_
змiстовнi, фiнансово-ресурснi i матерiально-технiчнi заходи :

i

I. Органiзацiйнi заходи
1. Забезпечити постiйне iнформування населення в засобах масовоТ iнформацiТ MicTa
(MicbKa газета кЛюботинський вiсник>>, офiцiйнi сайти Люботинськоi MicbKoi ради) про
заходи щодо змiцнення законностi, пiдтриплання публiчноi безпеки i порядку, захисту прав
свобод громадян, проводити прес-конференцii, брифiнги, зустрiчi з населенням та
трудовими колективами
Керiвнuцmво Любоmuнськоzо вiddiлення
полiцii XapKiBcbKozo вiddiлу полiцit
Гол о в н о z о упр авл iння Н ацi он альн ot
полiцii в Харкiвськiй обласmi, вuконком
Лю б оmuнськоt MicbKo| padu
20]8 - 2022 рокu

i

2. Запровадити анкетування, експрес-опитування для вивчення громадськоi дуfrIки в

MicTi, стосовно ставлення до працiвникiв Люботинського вiддiлення полiцii. На пiдставi
Даних опитування здiЙснювати заходи, спрямованi на формування позитивного iмiджу
працiвникiв полiцii, довiри населення до працiвника полiцii як захисника законних прав та
iHTepeciB громадян.
Люб оmuнське вiddiлення полiцit
XapKiBcbKozo вiddiлу полiцit Головноzо
упр авлiння Нацiонаllьноi полiцi| в
обласmi
,Харкiвськiй
20]8 - 2022 рокu
II. Заходи щодо захисту життя, здоров'я, честi i гiдностi особи
та iT майна вiд злочинних посягань

1. Проаналiзувати кiлькiсть та поширенiсть рiзних видiв злочинiв проти життя,
Здоров'я, честi та гiдностi особи, il власностi в MicTi, а також причини i умови, якi
сприяють ix вчиненню.
Лю

ське в id d iл ен ня полitlil'
i в с ько z о в i d d iлу по,пitli|' Гол о вн о?о

б cl

Харк

пlttH

упрсtв.чiння Нацiонсt,п ьнoi' полit lii' в

XapKiBcbKiit об.qасmi
20]8

-

2022 poKu

на офiцiйному сайтi ЛюботинськоТ плiськоi ради телефону довiри
спецiалiзtlванrij с,пуztбтт псl,tхологi.lнсli, дсlпсlлtоги к'I'е-тсфон i]lt]Bipи)} Харкiвського
2. Розмiщення

Об;tасногtr цеfi]ра соцilt,,тьних служб д,тя сiп,t'i. лiтеii
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r,ttl,тодi.
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З. Провести у пTicTi Люботин роботу

BuKoHKox4y

- 2022 рокu

щодо покраlцення освiтлення вулиць.
Л to б оmuнська

.Tt

а
20]В - 2022 poKu

ic ька раd

4. З метою виконанЕя вимог европейськоi конвенцii про захист прав людини i
ОСноВополоЖних свобод, дотримання прав
законних iHTepeciB громадяЕ, якi
помiцуються у спец-установи полiцiТ, провести ремонт кiмнати для затримаЕих та
доставлених черговоi частини Люботинського вiддiлення полiцiТ Харкiвського вiддiлу
полiцii Головного управлiння НацiональноТ полiцii в Харкiвськiй областi
Лю б оmuн ська MicbKa раd а, Лю б оmuнське
в idd iлення полiцit XapKiB ськоzо вiddiлу
полiцii Головноео управлiння Нацiоналльноi
полiцiI в Харкiвськiй обласmi
20]8 - 2022 poKu

i

5. Отримати данi rrроведеного Управлiнням працi та соцiа_шьного захисту населеншI,
вiддiлом охорони здоров'я MicbKoi ради монiторингу осiб похилого BiKy, caMoTHix, визнчtних
недiездатними та обмежено дiездатними внаслiдок зловживання спиртними напоями та
наркотичними препаратаN4и. Провести зустрiчi з такими особами, роз'яснити порядок
отримання необхiдноi допомоги та заходи щодо Irоперодження вчинення вiдносно них
шахраЙства аба iнших протиправних дiй, вжити необхiднi заходи щодо ix захисту вiд
знущання, незаконного вiдчуження житла.
Л ю б о muн ське в i d d iл е ння полiцit
Харкiвськоzо вiDdiлу полiцii Головно?о
управлiння Нацiональноt полiцii в
Харкiвськiй обласmi
2018

-

2022 рокu

6. Силами дiльничних офiцерiв полiцii провести роз'яснювirльну роботу серед
Населення щодо забезпечення cxopoHHocTi особистого маЙна громадян (квартир,

домоволодiнь, гаражiв тощо) iз залученням охоронних rтослуг Управлiння полiцii охорони
в Харкiвськiй областi.
Секmор превенцii
Лю б о muн ськ о z о в i d d iл ення полiцii
Голо вноzо управлiння Нацiональноt полiцit
€Харкiвськiй обласmi
2018 - 2022 рокu

III. Заходи щодо мiнiмiзацii злочинного впливу на неповнолiтнiх
та молодiжне середовище

Провести комплекс заходiв щодо виявлення та постановку на облiки сiмей, у яких
допускztються факти насильства в ciM'i i вiктимноТ поведiнки, у т.ч. у вiдношеннi дiтей.
Забезпечити вiдвiдування таких сiмей, проведення профiлактично-виховноi роботи з
членrlми родин, якi допускають факти насильства) винесеЕня iм офiцiйних попероджень
про неприпустимiсть вчинення таких дiЙ для попередження фактiв насильства в сiм'ях та
профiлактики побутовоТ злочинностi.
ЩО проведення профiлактичних заходiв залучити представникiв вiддiлiв MicbKoi ради
справах
ciM'i, молодi та сIIорту, служб у справах дiтей.
у
любоmuнське вidDiлення
полiцii'
Головltоzо управлiння Нацiональноt
полillii' в Харкiвськiй обласmi
20]В - 2022 poKu
1.

2. Провести комплекс заходiв шодо виявлення та оперативне реагування на факти
жорсткого повод>rtення з дiтьми. у т.ч. в виховних та навчальних закладах, трудовоi або
сексуаJIьноi експлуатацii,
Лю б о muн с ьке Bid d i.ц еttня по,пitli|
Гол о в н о е о у пр а в л iHH я Н ацi о н альн o| полiцi i'

в

Харкiвськiй обласmi
20]8 - 2022 рокu

3. Забезпечити спiльно з Люботинською мiсьrtою радою свосчасне виявлення
неблагополучних сiмей, ix облiк i систематичну перевiрку умов утримання та виховання в
них неповнолiтнiх, надання таким сiм'ям адресноi допомоги.
Л ю б о muн ське в id d iле н ня полit lii
XapKiBcbKozo ВП Головно2о управлiння
Нацi о н ал ьн о i' п о л it lii' в XapKi в с ь кiй о бл асmi
20]8 - 2022 poKu

з Люботинською мiською радою виявлення та взяття на
облiк дiтей, якi жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинноi
дiяльностi дорослих з метою запобiгання негативним проявам серед неповнолiтнiх, у тому
числi пияцтву, HapKoMaHiT, дитячiй бездоглядностi i безпритульностi.
4. Забезпечити спiльно

Лю б о muн с blce в id d iл ення полiцii'
XapKiBcbKozo ВП Головно2о управлiння
Нацi о l ал ьн о[ п о.п it i i' в Хар Ki в с ь кiй о бл а cmi
20]8 - 2022 poKu
t

1

Забезпечувати спiльно з Люботинською мiською радою виявлення та
притягнення до вiдповiдальностi батькiв за неналежне виховання, навчання та розвиток
5.

дитини з метою сприяння створенню необхiдних yN,IoB для проживання та виховання дiтей
у сitпl'ях, виключення несприятливого побутового оточення, негативного впливу
антигромадських елементiв на розвиток дитини.
Лю б о muн ське в i d d ill е н ня пол it 1 ii'
XapKiBcbKozo ВП Головно2о управлiння
Нацiональноt' полiцi| в Харкiвськiй обласmi
2018 * 2022 poKu
6. На пiдставi проведеного Службою у справах дiтей, вiддiлом освiти mricbKoT
ради
аналiзу стану правопорядку В молодiжному середовищi розробити та провести заходи
щодо запобiгання злочинностi неповнолiтнiх, зниження впливу негативних факторiв. З
метою попередження злочинностi серед неповнолiтнiх проводити серед них
цiлеспрямовану профiлактично-попереджувальну роботу.
Лю б опэuн с ьке вid d iл ення пол iцii'
XapKiBcbKozo ВП Головrtо?о управлiлtня
На ц i о н alt ь н о i' п о л it1 i t' в Xctp Ki в с ь кiй о б.п а с mi
2018 - 2022 рокч

7. Започаткувати через офiцiйний сайт Люботинськоi мiськоi ради цикл науково
iнформацiйних заходiв для дiтей та п,лолодi з питань пропаганди здорового способу життя,
правовоi освiти неповнолiтнiх i молодi, запобiгання негативним проявам в ix середовищi.
проводити культурно - мистецькi акцii з метою пропаганди здорового способу життя
молодi.
Лло б о mчl t с bKa,l,t
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XapKiBcbKozo ВП Головлlоzо управлit tня
Hatli о alt ь н о i' п о л i tlii' в Хар Ki в с ь кiй о бл а с mi
2018 - 2022 рокu
tt

8. Розробити тематику та забезпечити проведення згiдно з окремиN,I графiком у
навчальних закладах, закладах культури кщнiв дитини), ктилснiв правових знань>.
Забезпечити включення до навчальноi програми ocBiTHbo- виховних закладiв вiдповiдних

ТеМатичних ypoкiB права з зал)ченням працiвникiв полiцiТ, а також проведення навч€lння
неповнолiтнiх навичкам счlмозахисту, протидii втягненню ix у злочинну дiяльнiсть
Любоmuнська MicbKa pada,
Лю б omull ське в id d iле ння полiцit
XapKiBcbKozo ВП Головноzо управлiння
Нацiональноt полiцit в Харкiвськiй обласmi
20]В - 2022 рокu

Систематично проводити рейди у мiсцях вiдпочинку молодi та торгiвельних
закJIадах з метою виявлення та припинення порушень rrравил торгiвлi спиртними
наrrоями, тютюновими виробами.
9.

Любоmuнська MicbKa раdа
Любоmuнське вiddiлення полiцit
XapKiBcbKozo ВП Головно2о управлiння
Нацiональноi полiцii в Харкiвськiй обласmi
2018 - 2022 рокu

IV. Заходи щодо запобiганЕя поширенню HapKoMaHii
пияцтва та алкоголiзму
1. Провести комплекс заходiв щодо запобiгання фактам знущанЕя, незаконного
вiдчуження житла i iнших протиправних дiй вiдносно осiб похилого BiKy, са:rлотнiх осiб,
ВиЗнаних недiездатними, психiчно хворих i iнших осiб, якi потребують опiки, xBopi на
алкоголiзм, наркоманiю тощо. Забезпечити облiк цих осiб, органiзацiю надання правовоi i
соцiальноi допомоги.
Лю б оmuн ське в i d d iле ння полiцit
Харкiвськоzо ВП Голобноzо
управлiння Нацiональноi' полiцit
в Харкiвськiй обласmi
20]В * 2022 рокu

2. Розробити спiльно з зацiкавленими вifrомствами ефективну систему протидii
наДхоДженню в незаконний обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i
ПРеКУРСОрiв з пiдприемств, установ i органiзацiй, яким видана лiцензiя на дiяльнiсть,
ПОв'яЗану з виробленням, виготовленням, зберiганням, перевезенням, придбанням,
пересиланням, експортом, iмпортом, вiдпуском i знищенням таких засобiв, речовин i
ПРеКУрСорiв, а також культивуванням, викориатанням для промислових цiлей
наркомiстких рослин.

,

Лю б оmuн ське в i d D iл ення полiцit
XapKiBcbKozo ВП Головно2о
управлiння Нацi он альн oi полiцii
в Харкiвськiй обласmi
2018 - 2022 рокч

3. СиСтематично проводити перевiрки

щод0 додержання вимог законодавства з
питань протидii незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин у
розважальниХ закладаХ та iншиХ мiсцяХ масового вiдпочинку громадян. У разi
ВСТаНОВлення фактiв вживання чи збулу в них наркотичних засобiв або психотропних

речовин вживати заходи реагування.
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4. Забезпечити спiльне здiйсноння скоординованих заходiв щодо профiлактики
пияцтва, злочинiв на грунтi сiмейно - побутових конфлiктiв, своечасне виявлення
проблемних сiмей та органiзацii профiлактичноi роботи з ними.
Лю б оmuн ська MicbKa pada,
Лю б о muн ське Bid d iл ення полiцii
XapKiB сько zo ВП ГолOвноzо управлiння
Нацiональноt полiцii в Харкiвськiй обласmi
20]В - 2022 poKu

Y. Заходи щодо протидiТ рецидивнiй злочинностi
1.Здiйснювати перевiрки осiб, стосовно виконання Закону УкраiЪи кПро
адмiнiстративний нагляд за особами, якi були звiльненi з мiсць позбавлення волi>.
Лю б о muн сь ске в id diл ення полiцii
Головноzо управлiння Нацiональноt полiцii
в Харкiвськiй обласmi
20l8 - 2022 poKu
2. Здiйснювати пошук робочих мiсць для осiб, якi повернулись з мiсць позбавлення
якi знаходяться на профiлактичних облiках в органах внутрiшнiх справ
та сприяти працевлаIrттуванню для цих категорiй громадян.
l|енmр зайняmосmi населення
20]В - 2022 рокu
ВОЛi, а Також осiб,

YI. Заходи щодо пiдтримання публiчноi безпеки i порялку
Здiйснювати аналiз стану злочинностi на вулицях та в iнших громадських мiсцях
на кожнiЙ адмiнiстративнiЙ дiльницi. За резульТатамИ аналiзу та з урахуванням факторiв,
що негативно вплиВЕlють на стан праВопорядку, проводити комплекснi заходи щодо
забезпечення публiчноi безпеки i порядку.
Лю б о muн ське в id d iл ення полiцit
Голоёноzо управлiння Нацiональноt полiцit
в Харкiвськiй обласmi
2018 - 2022 рокu
1.

2. Здiйснювати профiлакгишrу робоry з у{асникаtrли неформаJъних рад{каJБнIж
молодDIсIих органiзацiй та py<iB, ik батьками, а також у навчальнрD( закiIадах щодо
недопущеннrI в1IиненIбI зло.л.tнiв, порушень публiшrоi безпеки i поря7цсу, запобiгаrrня
втяIЕенню неповнолiтнiх у дiя:ьнiсть таких органiзацiй.
Любоmuнське вiOdiлення полiцii
Головноzо управлiння Нацiонально|' полiцit
в Харкiвськiй обласmi
201В - 2022 рокu
3. Здiйснити виступи rrеред населеншIм, на пiдприемствах, в нilвчальних i вlл<овrппс
закJIадах з питанЬ безпе.шоi поведiнки громадfi{, у т.ч. дiтей,. на вуJIицл( та в iнпппс
громадських мiсцл<, i'xHix дiй при cKoeHHi щодо них протиправних посягань.
Лю б о muн ськ е в id d iл е ння пол iцii'
Гол о вн о z о упр ав л iння Н ацi он альн ot полiц ii'
в Харкiвськiй обласrпi

l

4.

201В

-

2022 рокu

ЗапрОвад,Iти проЕедення робо.птх зустрiчей представникiв органiв мiсцевого

самоврядуванIu{ з дirьнишrими офiцера:rли полiцii з питань стану забезпеченшI пр€шопорядtу,

з'ясрання факторiв, rцо турбlтоть населеннrI, та визначення заходiв lдодо

забезпеченнJI

безпеки громадян.

Лю б оmuн ське в id d iл е ння пол iцi|
Галовноzо управлiння Нацiон альноi' полiцit
в Харкiвськiй обласmi
2018 - 2022 рокu

VП. Заходи щодо формування позитивного iмiджу правоохоронних оргапiв,
сприяння ix матерiально-технiчному забезпеченню
1. Забезпечити висвiтлення

у засобах масовоi iнформацii MicTa та на офiцiйному

сайтi мiськради результатiв роботи щодо захисту конституцiйних прав i свобод громадяЕ,
позитивних прикладiв iх дiяльностi, особливо щодо попередження та розкриття тяжких
злочинiв, результатiв розгляду в судах резонансних сгIрав для формування у свiдомостi
громадськостi поваги до правоохоронцiв.
вuконком Лю б оmuнськоi м i с ьк о i

padu

20]8 - 2022 рокu
2. Провести виступи керiвництва вiддiлення полiцii у пресi, трудових колективilх з
проблем дiяльностi Люботинського вiддiлення полiцii Харкiвського вiддiлу полiцii ГУНП
щодо стабiлiзацii кримiногенноТ ситуацii, профiлактики правопорушень.
Керiвнuцmв о Лю б оmuн сько2о
вiddiлення полiцii Головноzо
упр ав лiння Н ацi о н аль н ot пол iцit
в Харкiвськiй обласmi, MicbKa раdа,
20]8 - 2022 рокu

VIII. Матерiально-технiчне i фiнансово-ресурсне забезпечення
виконання заходiв Програми
Фiнансове забезпечення Програми здiйснюеться за рахунок коштiв мiського бюджету
та iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним закоЕодавством.

прогнознi розрахунки видаткiв на реалiзацiю комплексноi Програми
по забезпеченню охорони прав i свобод людини,
протидii злочинностi, пiдтриманця публiчноI безпеки i порядку
у MicTi Люботин на 2018-2022 роки
л}
з/п

Напрямки
спiльноi
дiяльностi

Заходи програми

OpicHToBHi обсяги фiнансування
(грн.)
2020
2018
2021
20|9
2022

щодо
змiцнення
MaTepi-

ально
технiчпоi
бази
1

забезпечення

технiки

пмм.

З метою оперативного

50000

25000

реаryвання на повiдомлення

50000

50000

50000

про злочини чи

правопорушення, негайного
виiЪду черговоТ

слiдчооперативноi групи на
мiсце злочину та розкриття
злочинiв скоених на
територii MicTa Люботин
вжити заходiв щодо
забезпечення службових
автомобiлiв пzLпивномастильними матерiалами,
запасними частинами до
них.

2

Проведення
ремонтних
робiт в

KiMHaTi для

Провести поточний ремонт в
примiщеннi кiмнати для
затриманих та доставлених.

25000

затриманих та
доставлених
Лю боmuнська л,tiська раd а,
Лю б оmuн ське в i d d iл ення пол

iцit

XapKiBcbKozo ВП Головноzо управлiння
Нацiональноi полiцii в Харкiвськiй обласmi
201В - 2022 poKtl

IX. Контроль за виконанням Програми
Кбординацiя виконання

та

здiйснення контролю

за

реалiзацiею Комплексноi

[рогра]\{и покладаеться на першого заступника мiського голови та постiйну депутатську

комiсiю

з

питань прав людини, законностi,

деIIутатськоТ дiяльностi i етики.

Начальник вiддiлу НС та ЦЗН

регл€lменту,

мiсцевого самоврядрання,

€.Ю.Горбупов

