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І. Загальна частина
В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, 
організацій та установ різних форм власності, громадськості для розвитку 
системи забезпечення громадського порядку і громадської безпеки із 
застосуванням нових форм і методів профілактики правопорушень, 
послаблення дії криміногенних факторів, посилення протидії злочинності, 
посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом та 
структурним підрозділом Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади.

Протягом тривалого часу на території громади спостерігаються часті 
випадки порушення громадського порядку й посилення дії криміногенних 
факторів, збільшення випадків не оперативного реагування правоохоронними 
органами на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення, погіршення 
криміногенної ситуації та стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня 
дорожньої дисципліни серед неповнолітніх зниження рівня поінформованості 
населення, послаблення соціально-економічної та морально-психологічної 
ситуації на території громади.

В основному це зумовлено загалом складною криміногенною ситуацією 
в державі, високим рівнем корупції та організованої злочинності, економічною 
нестабільністю та появою нових типів загроз і злочинів унаслідок військової 
агресії на сході країни.

Також громада стикається з наступними викликами:

- відсутність єдиної і оптимальної системи швидкого реагування на 
повідомлення про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці;

- несвоєчасне реагування на надзвичайні ситуації внаслідок обмежених 
спроможностей сил цивільного захисту, їх значної віддаленості від місць 
виникнення таких ситуацій;

- критична ситуація з аварійністю на дорогах і тяжкість наслідків 
дорожньо-транспортних пригод;

- недосконалість місцевої інфраструктури безпеки, обмежені можливості 
відеоспостереження, застарілість системи оповіщення населення про 
виникнення надзвичайних ситуацій;

- недостатній рівень участі суспільства в механізмах попередження 
правопорушень і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- недосконалість чинного законодавства щодо забезпечення громадського 
порядку і безпеки під час проведення масових заходів;

- відсутність належних навичок забезпечення особистої безпеки і 
недостатній рівень розуміння населенням своєї активної ролі в 
забезпеченні громадської безпеки;

- низький рівень ефективності превентивних заходів у сфері протидії 
злочинності.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Питання активізації участі населення у правоохоронній роботі, 
підтримки громадянами діяльності органів внутрішніх справ, залучення до цієї 
роботи підприємств, організацій та установ різних форм власності постає дуже 
гостро. Такий стан справ знижує оперативність реагування на 
правопорушення, негативно впливає на рівень забезпечення громадського 
порядку та ефективності боротьби зі злочинністю. У зв’язку з цим широке 
залучення громадськості, профільних підприємств, організацій та установ 
різних форм власності до діяльності з охорони громадського порядку та 
протидії злочинності набуває першочергового значення. Потребує активізації 
також інформаційно-роз’яснювальна робота, що проводиться серед населення, 
з метою доведення необхідності участі громадян в охороні громадського 
порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

Перелічені важливі питання потребують подальшого вирішення, 
особливо з урахуванням негативної статистики, пов’язаної з надзвичайними 
ситуаціями та прогнозами щодо збільшення їх кількості і масштабів.

Необхідно при мінімальних економічних витратах забезпечити 
об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності, 
громадськості для розвитку системи забезпечення громадського порядку і 
громадської безпеки із застосуванням нових форм і методів профілактики 
правопорушень, послаблення дії криміногенних факторів, посилення протидії 
злочинності, посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом 
та структурним підрозділом Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади.

В результаті послідовної реалізації заходів Програми «Розвиток системи 
забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, профілактики 
правопорушень та послаблення дії криміногенних факторів на території 
Перещепинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі 
Програма) будуть створені передумови щодо посилення співпраці між 
місцевою владою, населенням, бізнесом та структурними підрозділами 
Національної поліції України на території Перещепинської міської 
територіальної громади, посилення протидії злочинності, застосування нових 
форм і методів профілактики правопорушень на території громади.

II. Головна мета та основні завдання Програми
Головною метою Програми є Забезпечення розвитку системи 

громадського порядку і громадської безпеки із застосуванням нових форм і 
методів профілактики правопорушень, послаблення дії криміногенних 
факторів, посилення протидії злочинності, посилення співпраці між місцевою 
владою, населенням, бізнесом та структурним підрозділом Національної 
поліції України на території Перещепинської міської територіальної громади.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні основні 
завдання:



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Організація забезпечення профілактики правопорушень;

Запобігання порушенням громадського порядку і послаблення дії 
криміногенних факторів;

Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на 
автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни;

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення форм і 
методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності 
оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та 
корупції.

Заходи Програми:

проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно- 
політичної ситуації на території Перещепинської міської територіальної 
громади, з урахуванням факторів, що сприяють загостренню 
криміногенної ситуації;

розроблення та введення в дію механізму оперативного реагування 
правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєні 
правопорушення;

інформування населення через засоби масової інформації стосовно 
роботи правоохоронних органів, які здійснюють обслуговування 
території Перещепинської міської територіальної громади, щодо 
розслідування кримінальних проваджень з найбільш резонансних 
злочинів та правопорушень, а також про виявлені в ході розслідування 
проваджень причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень;

проведення спільних брифінгів, прес-конференцій, круглих столів з 
найбільш актуальних питань щодо забезпечення громадського порядку 
та громадської безпеки на території Перещепинської міської 
територіальної громади;

здійснення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки про 
роботу правоохоронних органів;

проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, 
спрямованих на неприйняття у суспільстві протиправних діянь як 
явища, формування здорового способу життя, запобігання проявам 
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості та 
насильства, у тому числі серед дітей та молоді;



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- розробка Пам’ятки першочергових дій персоналу підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності у разі отримання 
інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту, в 
першу чергу на об’єктах підвищеного ризику та життєзабезпечення;

- упровадження сучасних технічних засобів (відеоспостереження, систем 
швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції 
тощо) у місцях масового перебування громадян (автовокзали, парки, 
сквери тощо);

- участь в залученні громадських формувань до охорони громадського 
порядку;

- проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо участі 
громадян в охороні громадського порядку;

- облаштування системами відеоспостереження з можливістю візуального 
контролю основних транспортних магістралей району, місць 
концентрації дорожньо-транспортних пригод з метою своєчасного 
реагування на зміни в дорожній обстановці;

- виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, 
методичних, інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях 
масового перебування громадян, у громадському транспорті тощо;

- виготовлення відеороликів соціально-профілактичного спрямування з 
попередження дорожньо-транспортного травматизму для демонстрації 
по телебаченню та в кінотеатрах. Підготовка тематичних сюжетів з 
безпеки дорожнього руху для інформування населення, проведення 
лекцій у навчальних закладах;

- проведення змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, 
благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, забезпечення участі команди-переможця у Всеукраїнських 
змаганнях юних інспекторів руху;

- здійснення контролю за відповідністю чинним нормам і стандартам 
проїжджої частини вулично-дорожньої мережі, технічних засобів 
регулювання дорожнього руху, нормативної видимості, освітлення й 
інших параметрів, що впливають на безпеку дорожнього руху;

- поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання, 
уведення додаткових маршрутів за рахунок збільшення автопатрулів, 
оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського 
порядку та скоєння злочинів, а також зібрання доказів на місці події 



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події 
працівників правоохоронних органів.

Реалізація програмних заходів дозволить забезпечити громадський 
порядок і громадську безпеку, підсилити профілактику правопорушень, 
послабити дії криміногенних факторів, посилити протидію злочинності, 
покращити співпрацю між місцевою владою, населенням, бізнесом та 
структурним підрозділом Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади

III. Шляхи і засоби розв’язання проблем

Розв’язання проблеми полягає у комплексному, поетапному вирішенні 
проблемних питань у сфері громадського порядку і громадської безпеки.

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання 
щорічних програмних заходів.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які 
обґрунтовують вибір оптимального розв’язання проблеми забезпечення 
розвитку системи громадського порядку і громадської безпеки із 
застосуванням нових форм і методів профілактики правопорушень, 
послаблення дії криміногенних факторів, посилення протидії злочинності, 
посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом, СБУ та 
структурним підрозділом Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади.

Реалізація завдань і заходів Програми дозволить врегулювати питання 
щодо:

- Організація забезпечення профілактики правопорушень;

- Запобігання порушенням громадського порядку і послаблення дії 
криміногенних факторів;

- Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на 
автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни;

- Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
профілактичної, форм і методів профілактики правопорушень, 
підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері 
протидії злочинності та корупції'.

Територіальний підрозділ Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади з урахуванням коштів, які 
щорічно виділяються на реалізацію Програми, уточнює заходи, проміжні 
терміни їх виконання та обсяги фінансування.

Технічні проекти, які розробляються на виконання програмних заходів, 
узгоджуються Перещепинською міською радою та територіальним 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

підрозділом Національної поліції України на території Перещепинської 
міської територіальної громади.

IV. Обсяги та джерела фінансування
Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається 

щорічно в міському бюджеті в межах наявного фінансового ресурсу з 
дотриманням норм ст. 85 Бюджетного кодексу України.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання Програми 
становить 1750,00 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету 250,00 
тис. грн., за рахунок інших джерел фінансування 1500,00 тис. грн. за умови 
наявного фінансування.

Обсяг фінансового забезпечення визначено на основі аналізу цін 2020 
року і буде уточнюватися під час складання проектів міського бюджету на 
відповідний рік.

№ 
зп

Джерела 
фінансування

2021
тис.грн.

2022

тис.грн.

2023
тис.грн.

2024

тис.грн.
2025

тис.грн.
Загалом:
тис.грн.

1 Міський 
бюджет (за 
умови 
наявного 
фінансування)

50,0 5о;о 50,0 50,0 50,0 250,0

2 Державний 
бюджет 
(за умови 
наявного 
фінансування)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

3 Інші джерела 
(за умови 
наявного 
фінансування)

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

Загалом: 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1750,0

Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету 
здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний 
рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на виконання завдань із забезпечення розвитку системи 
громадського порядку і громадської безпеки із застосуванням нових форм і 
методів профілактики правопорушень, послаблення дії криміногенних 
факторів, посилення протидії злочинності, посилення співпраці між місцевою 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

владою, населенням, бізнесом та структурним підрозділом Національної 
поліції України на території Перещепинської міської територіальної громади.

V. Очікувані результати

В результаті виконання Програми на території Перещепинської міської 
громади буде забезпечено розвитку системи громадського порядку і 
громадської безпеки із застосуванням нових форм і методів профілактики 
правопорушень, послаблення дії криміногенних факторів, посилення протидії 
злочинності, посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом 
та структурним підрозділом Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади.

Виконання заходів програми дозволить при дефіциті ресурсів 
сконцентрувати їх на головних напрямах, визначених Програмою, забезпечити 
створення передумов щодо забезпечення громадського порядку і громадської 
безпеки із застосуванням нових форм і методів профілактики правопорушень, 
послаблення дії криміногенних факторів, посилення протидії злочинності, 
посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом та 
структурним підрозділом Національної поліції України на території 
Перещепинської міської територіальної громади.

Реалізація завдань і заходів Програми дозволить врегулювати питання 
щодо:

- Організація забезпечення профілактики правопорушень;

- Запобігання порушенням громадського порядку і послаблення дії 
криміногенних факторів;

- Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на 
автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни;

- Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
профілактичної, форм і методів профілактики правопорушень, 
підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері 
протидії злочинності та корупції'.
Результати виконання Програми:

- проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно- 
політичної ситуації на території Перещепинської міської територіальної 
громади, з урахуванням факторів, що сприяють загостренню 
криміногенної ситуації';

- розроблення та введення в дію механізму оперативного реагування 
правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєні 
правопорушення;



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

- інформування населення через засоби масової інформації стосовно 
роботи правоохоронних органів, які здійснюють обслуговування 
території Перещепинської міської територіальної громади, щодо 
розслідування кримінальних проваджень з найбільш резонансних 
злочинів та правопорушень, а також про виявлені в ході розслідування 
проваджень причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень;

- проведення спільних брифінгів, прес-конференцій, круглих столів з 
найбільш актуальних питань щодо забезпечення громадського порядку 
та громадської безпеки на території Перещепинської міської 
територіальної громади;

- здійснення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки про 
роботу правоохоронних органів;

- проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів,
спрямованих на неприйняття у суспільстві протиправних діянь як 
явища, формування здорового способу життя, запобігання проявам 
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості та
насильства, у тому числі серед дітей та молоді;

- розробка Пам’ятки першочергових дій персоналу підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності у разі отримання 
інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту, в 
першу чергу на об’єктах підвищеного ризику та життєзабезпечення;

- упровадження сучасних технічних засобів (відеоспостереження, систем 
швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції 
тощо) у місцях масового перебування громадян (автовокзали, парки, 
сквери тощо);

- участь в залученні громадських формувань до охорони громадського 
порядку;

- проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо участі 
громадян в охороні громадського порядку;

- облаштування системами відеоспостереження з можливістю візуального 
контролю основних транспортних магістралей району, місць 
концентрації дорожньо-транспортних пригод з метою своєчасного 
реагування на зміни в дорожній обстановці;

- виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, 
методичних, інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях 
масового перебування громадян, у громадському транспорті тощо;



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

- виготовлення відеороликів соціально-профілактичного спрямування з 
попередження дорожньо-транспортного травматизму для демонстрації 
по телебаченню та в кінотеатрах. Підготовка тематичних сюжетів з 
безпеки дорожнього руху для інформування населення, проведення 
лекцій у навчальних закладах;

- проведення змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, 
благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, забезпечення участі команди-переможця у Всеукраїнських 
змаганнях юних інспекторів руху;

- здійснення контролю за відповідністю чинним нормам і стандартам 
проїжджої частини вулично-дорожньої мережі, технічних засобів 
регулювання дорожнього руху, нормативної видимості, освітлення й 
інших параметрів, що впливають на безпеку дорожнього руху;

- поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання, 
уведення додаткових маршрутів за рахунок збільшення автопатрулів, 
оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського 
порядку та скоєння злочинів, а також зібрання доказів на місці події 
завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події 
працівників правоохоронних органів.

Завдяки реалізації Програми буде забезпечено сталий розвиток 
Перещепинської територіальної громади у сфері організації громадського 
порядку і громадської безпеки, профілактики правопорушень та послаблення 
дії криміногенних факторів на території громади.

VI. Контроль за реалізацією програми
Безпосередній контроль за виконанням даного рішення проводить 

постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів, з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, 
послуг та розвитку підприємництва, з питань власності, комунального майна 
та приватизації.

Координацію по виконанню даного рішення покладається на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Щороку виконавчому комітету міської ради інформувати про хід 
виконання Програми та після закінчення встановленого строку у місячний 
термін звітувати про результати її виконання.

Секретар міської ради Марина КОПИТЬКО



 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Додаток 1 
до Програми

Перелік заходів

ПРОГРАМИ
Розвиток системи забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, 

профілактики правопорушень та послаблення дії криміногенних факторів 
на території Перещепинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Завдання 
Програми

Заходи Програми з 
виконання завдань Відповідальні за виконання Строк

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн.

Очікуваний 
результат 

від 
виконання 

заходу

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
1. Організація 
забезпечення 
профілактики 
правопорушень

1.1. Проведення моніторингу 
стану законності та
правопорядку, суспільно-
політичної ситуації на
території Перещепинської
міської територіальної
громади, з урахуванням
факторів, що сприяють
загостренню криміногенної 
ситуації

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щокварталу Запобігання 
порушенням 
громадського 
порядку й 
ослаблення дії 
криміногенних 
факторів

1.2. Розроблення та введення в 
дію механізму оперативного 
реагування правоохоронними 
органами на заяви та 
повідомлення про скоєні 
правопорушення!.

Відділення поліції № 2
Новомосковського РВП
Головного управління
Національної поліції в
Дніпропетровській області

щорічно Зменшення 
випадків не 
оперативного 
реагування 
правоохоронними 
органами на заяви 
та повідомлення 
про скоєні 
правопорушення



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.3. Інформування населення 
через засоби масової 
інформації стосовно роботи 
правоохоронних органів, які 
здійснюють обслуговування 
території Перещепинської 
міської територіальної
громади, щодо розслідування 
кримінальних проваджень з 
найбільш резонансних
злочинів та правопорушень, а 
також про виявлені в ході 
розслідування проваджень 
причини і умови, що сприяють 
вчиненню правопорушень. 
Проведення спільних
брифінгів, прес-конференцій, 
круглих столів з найбільш 
актуальних питань щодо 
забезпечення громадського 
порядку та громадської 
безпеки на території 
Перещепинської міської 
територіальної громади. 
Здійснення соціологічних 
досліджень, вивчення
громадської думки про роботу 
правоохоронних органів 

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

щокварталу Підвищення 
рівня 
інформованості 
населення, 
оздоровлення 
соціально- 
економічної та 
морально- 
психологічної 
ситуації на 
території 
Перещепинської 
ОТГ



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1.4.Проведення 
профілактичних та
інформаційно-просвітницьких 
заходів, спрямованих на
неприйняття у суспільстві 
протиправних діянь як явища, 
формування 
способу життя, 
запобігання проявам
ксенофобії, расової та етнічної 
дискримінації, жорстокості та 
насильства, у тому числі серед 
дітей та молоді.
Розробка Пам’ятки
першочергових дій персоналу 
підприємств, установ та
організацій незалежно від 
форми власності у разі 
отримання інформації про 
вчинення або загрозу вчинення 
терористичного акту, в першу 
чергу на об’єктах підвищеного 
ризику та життєзабезпечення

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно

і

Поліпшення 
криміногенної 
ситуації на 
території ОТГ

2. Запобігання 
порушенням 
громадського 
порядку і 
послаблення дії 
криміногенних 
факторів

2.1. Упровадження сучасних 
технічних засобів
(відеоспостереження, систем 
швидкого реагування, засобів 
(кнопок) екстреного виклику 
поліції тощо) у місцях 
масового перебування
громадян (автовокзали, парки, 
сквери тощо)

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно 100 100 100 100 100 Запобігання 
порушенням 
громадського 
порядку й 
ослаблення дії 
криміногенних 
факторів



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

2.2. Участь в залученні 
громадських формувань до 
охорони громадського
порядку

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку

2.3. Проведення серед
населення роз’яснювальної
роботи щодо участі громадян 
в охороні громадського
порядку, вжиття заходів з 
утворення при раді
громадських формувань

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно
4

Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку

3. Застосування 
нових форм і 
методів 
профілактики 
правопорушень 
на автошляхах, 
підвищення рівня 
дорожньої 
дисципліни

3.1. Облаштування системами 
відеоспостереження 3
можливістю візуального
контролю основних
транспортних магістралей
району, місць концентрації 
дорожньо-транспортних 
пригод з метою своєчасного 
реагування на зміни в 
дорожній обстановці

Від ділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

Протягом 
2021 року

100,0 100,0 100,0 РОО.О 100,0 Поліпшення 
стану безпеки 
дорожнього руху

3.2. Виготовлення та
розміщення наочних
агітаційно-профілактичних, 
методичних, інформаційних 
матеріалів на рекламних 
стендах у місцях масового 
перебування громадян, у 
громадському транспорті тощо

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Поліпшення 
стану безпеки 
дорожнього руху



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.3. Виготовленім
відеороликів соціально-
профілактичного спрямування 
з попередження дорожньо- 
транспортного травматизму. 
Підготовка тематичних
сюжетів з безпеки дорожнього 
руху для інформування
населення, проведення лекцій 
у навчальних закладах

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно 50,0 50,0 50,0 50,0

і

50,0 Поліпшення 
стану безпеки 
дорожнього руху

3.4. Проведення змагань юних 
інспекторів руху, конкурсів 
малюнків, благодійних акцій 
для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського
піклування, забезпечення
участі команди-переможця у 
Всеукраїнських змаганнях
юних інспекторів руху

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно 50,0 50,0 50,0 50,0 5<0,0 Підвищення 
рівня дорожньої 
дисципліни 
серед 
неповнолітніх

3.5. Здійснення контролю за 
відповідністю чинним нормам 
і стандартам проїжджої
частини вулично-дорожньої 
мережі, технічних засобів 
регулювання дорожнього
руху, нормативної видимості, 
освітлення й інших
параметрів, що впливають на 
безпеку дорожнього руху

Відділення поліції №м 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

Протягом
2021 року

•

Поліпшення 
ситуації на 
дорогах

1 1 1
4. Інформаційно- 
аналітичне та 
матеріально- 
технічне 
забезпечення 
профілактичної 
діяльності, форм і 
методів 
профілактики 
правопорушень, 
підвищення

4.1. Поліпшення правопорядку 
шляхом збільшення щільності 
патрулювання, уведення
додаткових маршрутів за 
рахунок збільшеніяї
автопатрулів, оперативного 
реагування на повідомлення 
про порушення громадського 
порядку та скоєння злочинів, а 
також зібрання доказів на місці 
події завдяки своєчасному

Відділення поліції № 2 
Новомосковського РВП 
Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області

щорічно Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку



 
 
 

 
 

 

 ефективності 
оперативно- 
розшукових 
заходів у сфері 
протидії 
злочинності та 
корупції

інформуванню та прибуттю на 
місце події працівників
правоохоронних органів

1
Усього за Програмою 1750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Секретар міської ради г Марина КОПИТЬКО


