
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                              № 71 
 
 
Про затвердження комплексної програми 
 забезпечення охорони прав і свобод 
 людини, протидії злочинності, підтримання 
 публічної безпеки і порядку на території 
 Баранівської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 – 2024 роки . 
 
Розглянувши програму  комплексної  програму  забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку на території  Баранівської об’єднаної територіальної громади на 
2021 – 2024 роки . Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення активної наступальної 
протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання, 
удосконалення організації, засобів і методів запобігання й розкриття 
злочинів, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська 
рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити комплексну  програму  забезпечення охорони прав і свобод 
 людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 
територій  Баранівської об’єднаної територіальної громади на  2021 – 2024 
роки (далі Програма), що додається. 
 
2. Щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із 
реалізацією заходів Програми, у межах можливостей  міського  бюджету. 
 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту 
і зв’язку. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 



Додаток  
до рішення міської ради  

від 24 грудня 2020 р. № 71__  
 
Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у 
Баранівській ОТГ  на 2021 – 2024 роки (далі – Програма) 
 
1.Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП 
ГУНП в Житомирській області 

2. Розробник Програми 
Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП 
ГУНП в Житомирській області 

4. Співрозробники програми Баранівська міська рада 

5. 
Відповідальний виконавець 
Програми 

Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП 
ГУНП в Житомирській області 

6. Учасники Програми 

Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП 
ГУНП в Житомирській області, 
структурні підрозділи 
Баранівської міської ради, 
виконавчий комітет міської ради  

7. Терміни реалізації Програми 2021-2024 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм) 

Місцевий бюджет 

 - з них коштів міського бюджету 
У межах фінансових 
можливостей 

10. 
Основні джерела фінансування 
Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела 
фінансування не заборонені 
законодавством 

   
 
2. Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована Програма 
Профілактика злочинності набуває все більшого суспільного значення. 
Комплексна Програма спрямована на надання якісних послуг із забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності та надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують зазначеної допомоги. 
До основних проблемних питань, що виникають, належать: 



– зростання кількості кримінальних правопорушень, скоєних на сімейно-побутовому 
ґрунті;  
– забезпечення захисту майнових і житлових прав соціально незахищених верств 
населення, зокрема, громадян літнього віку, дітей-сиріт, самотніх, недієздатних та інших 
осіб, які потребують опіки; 
– шахрайства, вчинені із використанням платіжних карток та їх реквізитів, у тому числі 
під приводом купівлі/продажу товарів через мережу Інтернет, або виманювання іншим 
способом персональних даних банківських карток з подальшим несанкціонованим 
зняттям з них коштів; 
– відновлення у відділенні поліції роботи ізолятора тимчасового тримання та кімнати 
затримання, а також приведення до міжнародних стандартів умов утримання 
спецконтингенту; 
– вжиття додаткових заходів із запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, 
вживання ними спиртних напоїв та наркотичних засобів; 
– своєчасне реагування на заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення 
та інші події, належне забезпечення правопорядку громадськими формуваннями, 
громадськими помічниками дільничних офіцерів поліції у сільській місцевості; 
– застарілий автопарк, недостатня кількість спецтехніки, озброєння, засобів зв'язку та 
асигнувань на будівництво і оптимізацію системи енергозабезпечення. 
 
3. Мета Програми 
Метою програми є: 
– підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики 
правопорушень, боротьби зі злочинністю та усунення причин, що зумовлюють учинення 
протиправних дій, за активної підтримки органів місцевого самоврядування та 
громадськості; 
– зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян від злочинних 
посягань, забезпечення роботи поліції Житомирщини, спрямованої на партнерство із 
населенням, навчання і консультування громадян; 
– концентрація зусиль правоохоронної діяльності на безпосередньому та довгостроковому 
обслуговуванні населення у сфері підвищення його безпеки, з метою зменшення рівня 
злочинності та кількості осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень. 
 
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
Шляхами і засобами розв’язання проблеми є: 
– удосконалення рівня взаємодії поліції з іншими правоохоронними органами та органами 
місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню оперативності та якості реагування 
на заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 
здійсненню профілактики правопорушень та боротьбі зі злочинністю; 
– запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи для 
попередження і розкриття злочинних посягань на власність громадян, особливо осіб 
похилого віку, самотніх, хворих, що проживають, у першу чергу, в сільській місцевості; 
 
– удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення 
профілактичної діяльності, насамперед, дільничних офіцерів поліції у сільській місцевості 
та громадських формувань з охорони громадського порядку, підрозділів патрульної 
служби, інших служб, які є наближеними до населення. 
 
 
 
  



Показники продукту Програми на 2021 – 2024 роки 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одини-
ця 
виміру 

Вихідні 
дані на 
початок дії 
Програми 

Кінцеві дані 
реалізації 
Програми 

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми 

1 2 3 4 5 6 
Показники продукту Програми 

1 

Встановлення у 
громадських місцях 
засобів 
відеоспостереженн
я із виведенням 
зображення на 
монітори чергових 
частин органів 
поліції 

шт. 19 24 

У межах 
фінансо- 
вих асигну-
вань 

2 

Забезпечення 
службовими 
приміщеннями 
дільничних 
офіцерів поліції та 
членів громадських 
формувань для 
здійснення 
прийому громадян, 
проведення 
ремонту приміщень 

од. 1 5 

У межах 
фінансо- 
вих асигну-
вань 

Показники ефективності Програми 

1 

Зниження рівня 
кількості вчинених 
кримінальних 
правопорушень 

од. 342 274 - 20 % 

2 

Зменшення 
кількості осіб, які 
потерпіли від 
кримінальних 
правопорушень 

осіб 270 216 - 20 % 

Показники якості Програми 

1 

Зростання частки 
відшкодованих 
збитків, завданих 
внаслідок вчинення 
кримінальних 
правопорушень 

% 26 % 50 % + 24 % 

 


