РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
( дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
« 29 » червня 2016 року

м Рубіжне

№ 12/1

Про затвердження «Міської програми
попередження та профілактики
злочинів та правопорушень, а також
зміцнення матеріально-технічної баз
Рубіжанського відділу поліції ГУНП в
Луганській області на 2016-2020 р.р.».

Заслухавши інформацію заступника міського голови Ткачука В.С. про необхідність
прийняття
«Міської програми попередження та профілактики злочинів та
правопорушень, а також зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу
поліції ГУНП в Луганській області на 2016-2020 р.р.», на підставі рішення виконавчого
комітету про схвалення № 159 від 07.06.2016 р., а також рекомендацій постійної комісії
міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, гласності та законності,
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити «Міську програму попередження та профілактики злочинів та
правопорушень, а також зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу
поліції ГУНП в Луганській області на 2016-2020 р.р» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, гласності та законності.

Міський голова

С.І. Хортів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням міської ради
від «29» червня 2016року № 12/1

«Міська програма попередження та профілактики злочинів та правопорушень, а
також зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції ГУНП в
Луганській області 2016 - 2020 р.р.».
1. Загальна частина.
Міська програма розроблена відповідно до Закону України «Про поліцію», ст. ст.
26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких визначені основні
положення державної політики щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян.
2. Цілі і завдання Міської програми:
Основна мета Міської програми сприяння Рубіжанському відділу поліції ГУНП в
Луганській області в питаннях профілактики злочинів та правопорушень, а також
зміцнення матеріально-технічної бази поліції на 2016-2020 р.р. Забезпечення наступальної
протидії злочинним проявам з метою зниження рівня правопорушень на території, що
обслуговується.
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:
- вдосконалення нормативно-правових організаційних механізмів, що забезпечують
взаємодію суб’єктів системи профілактики, та інформаційно-методичне забезпечення
профілактики правопорушень;
- покращення стану захисту правоохоронними органами прав, свобод та законних
інтересів громадян, створення безпечних умов проживання в державі;
- викорінення корупції, зменшення в цілому кримінального тиску на суб’єктів
економічних відносин;
- забезпечення належного захисту власності громадян, підприємств та установ,
держави;
- забезпечення на максимально високому рівні публічної безпеки громадян;
профілактика тероризму, правопорушень, скоєних на основі ксенофобії,
національного, расового і релігійного екстремізму;
- обмеження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів;
- обмеження незаконного обігу зброї, боєприпасів до неї та вибухівки;
- недопущення втягнення у злочинну діяльність уразливих соціальних груп
населення, таких як неповнолітні, безробітні та інших;
- зменшення кількості осіб, втягнених у алкоголізм, пияцтво, та посилення
контролю за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях;
- посилення контролю і жорсткості заходів реагування на порушення законодавства
і встановлених правил реалізації алкогольної і спиртовмісної продукції на території міста,
притягнення винних осіб до відповідальності, позбавлення суб’єктів підприємницької
діяльності ліцензій за їх порушення;
- забезпечення контролю міграційних потоків, зниження кількості незаконних
мігрантів;

- зменшення кількості осіб, втягнених у проституцію;
- створення належної системи адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення
волі, до умов сучасного суспільства;
- організація роботи зі ЗМІ, проведення тематичних заходів з проблем дорожньотранспортного травматизму населення, підліткової злочинності, наркоманії, токсикоманії
серед молоді;
- поліпшення стану безпеки дорожнього руху;
- установка в місті систем телевізійного спостереження за житловим фондом;
систем телевізійного спостереження за місцями масового скупчення людей; систем
телевізійного спостереження за транспортними магістралями; систем голосового
екстреного зв’язку;
- зміцнення матеріально-технічної бази поліції.
3. Коротка характеристика Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській
області.
Штатна чисельність міського відділу поліції становить 150,5 одиниць середній
начальницький склад -(СНС) – 123, молодший начальницький склад -(МНС) – 21,
цивільний персонал 5,5, держслужба - 1);некомплект – 22 одиниці (СНС – 18, МНС – 3);
за списком – 129,5 (СНС – 105, МНС – 18),
4. Аналіз стану боротьби зі злочинністю в місті.
Зареєстровано звернень громадян до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції за 2015 рік - 5826, в
2014 році - 5174, в 2013 році - 6698
(див. графік №1), розглянуто згідно
Закону України «Про звернення громадян» - 4218, в 2014 році - 3233. В середньому за
місяць в 2015 році реєструвалось 485 заяв та повідомлень, в 2014 році – 431.
Динаміка обсягу зареєстрованих заяв та повідомлень (графік № 1)
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За 2015 рік на території обслуговування зареєстровано 921 кримінальне
провадження (2014 - 957). Повідомлено про підозру (встановлено осіб причетних до
скоєння злочинів) по 292 провадженням, в 2014 році – 241
(див. графік №2);
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Питома вага повідомлень про підозру по кримінальних провадженнях склала 32%.
Відомості про кримінальні правопорушення за 2015 рік (за категоріями):
- зареєстровано тяжких злочинів – 272, повідомлено про підозру по 92 (34%);
особливо тяжких – 62, повідомлено про підозру по 14 (23%);
- зареєстровано 4 умисних вбивства, по 4 особам повідомлено про підозру (100%);
- з 7 скоєних тяжких тілесних ушкоджень залишаються нерозкритими 4 (питома
вага склала 43%);
- з 14 розбійних нападів особи повідомлені про підозру по 13 (питома вага склала
93%);
- з 35 грабежів особи повідомлені про підозру по 16 (питома вага
склала 46%);
- з 376 крадіжок особи повідомлені про підозру по 78 (питома вага
склала
21%);
- з 100 шахрайств особи повідомлені про підозру по 12 (питома вага склала 12%);
- з 18 незаконних заволодінь АМТ особи повідомлені про підозру по 5 (питома
вага склала 28%);
- за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї відкрито 27 кримінальних
проваджень, по 21 з яких особи повідомлені про підозру (78%);
- залишок розшукуваних злочинців, порівняно з початком року (36), збільшився на
22 і склав 58 (в 2015 році розшукувано - 16);
- залишок розшукуваних безвісти зниклих осіб, порівняно з початком року (14),
збільшився на 13 і склав 27 (в 2015 році розшукувано - 8).
Впродовж 2015 року на території обслуговування м. Рубіжне зареєстровано
злочинів, пов’язаних з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням,
зберіганням наркотичних засобів без мети збуту, (ст.309 ККУ) - 45, повідомлено про
підозру по – 42 фактам
(питома вага склала 93%).
Протягом 2015 року сектором (превентивної діяльності) Рубіжанського відділу
поліції поставлено на профілактичний облік – 13 неповнолітніх, знято з обліку в 2015 році
– 15 осіб, відносно неповнолітніх осіб складено – 11 протоколів про адміністративні
правопорушення (за ст. 175-1 КУпАП – 4 протоколи, за ст. 178 КУпАП – 4 протоколи, за
ст. 51 КУпАП – 3 протоколи).
За минулий рік на території м. Рубіжне проведено 49 масових заходів, в яких
прийняло участь 36330 мешканців й гостей міста, в забезпечені публічної безпеки було
задіяне всього 550 співробітників поліції, за результатами проведення вказаних заходів
порушень громадянського порядку не допущено.

Забезпечення охорони громадського порядку на території обслуговування
Рубіжанського ВП ГУНП здійснюється за зональним принципом, зокрема, територія
обслуговування розділена на 6 адміністративних зон.
За 2015 рік співробітниками Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області було
складено 218 протоколів про адміністративне правопорушення, з них посадовими особами
відділу поліції розглянуто та прийнято рішень за 71 адміністративним матеріалом,
накладено стягнень (попереджено – 68 осіб; накладено штраф на – 3 особи).
Також, розглянуто та прийнято рішень судом – за 143 адміністративними
матеріалами; адміністративними комісіями – за 4 матеріалами.
Проведеним аналізом встановлено, що найбільш поширеними адміністративними
правопорушеннями за 2015 рік були:
- невиконання батьками обов’язків по вихованню дітей – 31%;
- вживання алкоголю у громадських місцях – 21,7%;
- куріння тютюнових виробів у заборонених місцях – 9,3%.
За минулий рік на території м. Рубіжне скоєно 44 дорожньо-транспортні пригоди
(2014 – 45 фактів), з них постраждалих осіб – 23 (2014 – 23 особи), загиблих – 1 (2014 – 2
особи), кількість травмованих осіб – 34 (2014 – 30 осіб).
З метою забезпечення належного контролю за експлуатаційним станом шляхів та
вулиць у м. Рубіжне співробітниками відділу поліції в 2015 році видано 21 припис та
вимог до керівників дорожніх, залізничних та комунальних організацій міста, складено 6
адмін-протоколів.
За 12 місяців 2015 року співробітниками відділу виявлено 448 порушень ПДР.
Також з метою профілактики та протидії аварійним ситуаціям на шляхах м.
Рубіжне, інформування населення міста зі змінами в законодавстві України щодо
забезпечення безпеки руху, здійснено 52 зустрічі з трудовими колективами підприємств,
учбових закладів міста, в яких в сукупності приймало участь більш ніж 2500 осіб.
Протягом 2015 року в друкованих засобах інформації опубліковано 28 тематичних
матеріалів на вищевказану тематику, підготовлено для висвітлення необхідної інформації
на радіо – 24 матеріали, на телебаченні – 3, Інтернет видання – 24.
З метою налагодження з мешканцями м. Рубіжне належної взаємодії, формування
позитивної думки громадян про діяльність Національної поліції, підвищення обізнаності
про стан оперативної обстановки на території обслуговування, реалізації пріоритетних
напрямків діяльності Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, спрямованих на
забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, у відділі поліції з грудня 2015
року запроваджено практику проведення на території обслуговування сходів мешканців
окремих районів м. Рубіжне – віче. Для впорядкування проведення віче у м. Рубіжне,
розроблено та затверджено керівництвом ВП ГУНП відповідні графіки проведення
вказаних заходів, також впродовж 2016 року.
5. Основні напрямки діяльності.
Протидія злочинності, наркоманії, токсикоманії серед мешканців міста,
попередження дорожньо-транспортного травматизму.
Вдосконалення інституту соціальної профілактики та залучення громадськості до
попередження правопорушень.
Забезпечення правового навчання щодо дій населення в надзвичайних ситуаціях та
в боротьбі зі злочинністю.
Вдосконалення інституту соціальної профілактики та залучення громадськості до
попередження правопорушень.
Забезпечення соціальної реабілітації громадян, які відбувають і відбули
кримінальне покарання і громадян, що опинилися у важкій життєвій ситуації.
Зміцнення міжвідомчого співробітництва правоохоронних органів у боротьбі зі
злочинністю.

Мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище.
Строки реалізації програми, 2016 - 2020 р.р.
5.1. Організаційно-правові заходи.
5.1.1. Аналізувати стан правопорядку у м. Рубіжне. Виявляти причини та умови, які
сприяють загостренню криміногенної обстановки. З урахуванням факторів, які
спонукають загостренню криміногенної обстановки, розробляти профілактичні заходи
спрямовані на попередження правопорушень та злочинів.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП,
відділ з МР, ЦЗ та СПО Рубіжанської міської ради
Термін: постійно
5.1.2. Систематично здійснювати аналіз стану оперативної обстановки на території
обслуговування Рубіжанського ВП ГУНП. Аналітичні документи (при необхідності)
надсилати до правоохоронних органів, виконавчого комітету Рубіжанської міської ради
для урахування в роботі.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: щокварталу
5.1.3. В рамках передачі «Закон і порядок» організувати на міському радіо виступи
представників зацікавлених установ і організацій, спрямовані на роз'яснення населенню
питань охорони прав і свобод громадян.
Виконавець: КП ТРК «Рубіжне»
Термін: щокварталу
5.1.4. Інформувати населення міста через засоби масової інформації про роботу
відділу поліції з розкриття найбільш резонансних злочинів, акцентуючи увагу на причини
та умови що сприяють їх вчиненню.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП,
відділ з МР, ЦЗ та СПО Рубіжанської міської ради
Термін: постійно
5.2. Протидія організованій злочинності та корупції.
5.2.1. З метою виконання антикорупційного законодавства забезпечити:
- взаємодію органів влади та правопорядку в вирішенні задач щодо протидії корупції;
- посилювати заходи щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю в роботі
органів місцевого самоврядування, усунення причин та факторів, які сприяють
скоєнню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;
- своєчасне вжиття до винних в скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних
та інших заходів, передбачених законодавством, та інформування правоохоронних
органів про виявлення фактів корупції.
Виконавець: : юридичний відділ Рубіжанської міської ради,
Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.2.3. З метою попередження корупційних проявів, здійснювати доведення до
населення результатів антикорупційної роботи правоохоронних органів. Організувати
широке висвітлення у засобах масової інформації стану даної роботи, викритих фактах
порушень.

Виконавець: юридичний відділ Рубіжанської міської ради,
Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.3. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних
посягань.
5.3.1. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи і суспільства із
застосуванням зброї та вибухових пристроїв здійснити комплекс організаційнопрактичних заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу і крадіжок
вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин; посилити оперативне перекриття
об’єктів, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйні предмети і речовини.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.3.2. Здійснювати заходи щодо повного обліку житла, де проживають громадяни
похилого віку, самотні, визнані недієздатними, психічно хворі та інші особи, які
потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактів,
незаконного відчуження житла.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП,
УЖКГ, КУ «Територіальний центр », управління охорони здоров'я
Термін: постійно
5.3.3. З метою попередження вчинення крадіжок майна з підприємств, установ та
організацій в м. Рубіжне регулярно проводити зустрічі з трудовими колективами, під час
яких здійснювати роз’яснювальну роботу профілактичного характеру щодо недопущення
противоправних дій.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.3.4. Систематично проводити цільові операції, спрямовані на підвищення
ефективності боротьби зі злочинами проти життя, здоров’я, честі та гідності особи, а
також їхнього майна.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.4. Заходи по запобіганню вчинення злочинів неповнолітніми та молоддю.
5.4.1. З метою координації дій забезпечити обмін інформацією про злочини,
скоєні неповнолітніми або щодо них, вжиття скоординованих заходів профілактичного
впливу на неповнолітніх, які перебувають на обліку за вчинення правопорушень.
Виконавець: Управління освіти, служба у справах дітей, МЦСССДМ,
Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.4.2. Здійснювати заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, які не мають
джерел для існування, збереження наявної мережі державних та громадських інститутів
надання соціальної підтримки неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку.
Виконавець: Управління освіти, служба у справах дітей, Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно

5.4.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на попередження бездоглядності
дітей, злочинів та інших правопорушень з боку неповнолітніх, сприяння залученню
підлітків, які перебувають на обліку в Рубіжанському ВП ГУНП, до фізкультурноспортивних, технічних і творчих гуртків.
Виконавець: Управління освіти, служба у справах дітей, МЦСССДМ, відділ молоді
та спорту, Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.4.4. Забезпечити належний контроль за дотриманням прав неповнолітніх,
особливо в частині дотримання майнових прав. Вжити вичерпних заходів щодо
попередження та недопущення незаконного відчуження житла, яке належить
неповнолітнім. Забезпечити ведення відповідних обліків.
Виконавець: Служба у справах дітей, Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.4.5. За сприяння керівників учбових закладів м. Рубіжне забезпечити проведення
зустрічей з учнівськими та студентськими колективами, під час яких проводити
профілактичну роботу щодо попередження вчинення злочинів чи правопорушень
неповнолітніми та молоддю.
Виконавець: Управління освіти, служба у справах дітей, МЦСССДМ,
Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.5. Боротьба з наркоманією та алкоголізмом.
5.5.1. Проводити оперативно-профілактичні відпрацювання навчально-виховних
закладів - шкіл, ліцеїв, професійних коледжів, ВУЗів, які розташовані на території
обслуговування Рубіжанського ВП ГУНП, з метою недопущення розповсюдження в
останніх наркотичних засобів і психотропних речовин.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.5.2. Проводити комплексні відпрацювання аптек, хімфармпідприємств, складів та
інших суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, зберіганням і
реалізацією наркотиковміщуючих препаратів. У разі порушення вимог обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів забезпечувати припинення функціонування
вказаних суб’єктів шляхом позбавлення ліцензій на діяльність з контрольованими
речовинами.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.5.3. Проводити комплексні відпрацювання розважальних закладів та місць
масового відпочинку громадян, що розташовані на території обслуговування
Рубіжанського ВП ГУНП. У разі порушення вимог законодавства України щодо обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забезпечувати припинення
функціонування вказаних суб’єктів шляхом позбавлення відповідних дозволів та ліцензій.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, служба у справах дітей, МЦСССДМ
Термін: постійно
5.5.4. Проводити оперативно - профілактичні заходи в навчальних
закладах, спрямовані
на
виявлення
і
попередження
негативних
проявів

серед неповнолітніх у вигляді пияцтва і наркоманії, формування навичок протидії
шкідливому впливу, пов'язаного з вживанням наркотичних засобів і психотропних
речовин не за медичним призначенням.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, служба у справах дітей, управління охорони
здоров'я, управління освіти, МЦСССДМ
Термін: постійно
5.5.5. З метою своєчасного виявлення осіб, які займаються виготовленням самогону
та інших міцних спиртних напоїв, організовувати проведення профілактичних
відпрацювань, широку взаємодію в цьому напрямку проводити з населенням міста.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.5.6. Здійснювати регулярні перевірки місць відпочинку і розважальних установ,
з метою припинення фактів торгівлі та вживання наркотичних засобів і
психотропних речовин, а також профілактичні рейди «Вулиця», «Вокзал», «Канікули» для
запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі.
Виконавець: Управління освіти, служба у справах дітей, МЦСССДМ,
Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.5.7. Здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективного використання
у запобіганні поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму, громадських формувань,
добровільних помічників інспекторів поліції.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, відділ з МР, ЦЗ та СПО
Рубіжанської міської ради
Термін: постійно
5.5.8. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації позитивного досвіду
Рубіжанського ВП ГУНП по протидії незаконному обігу наркотичних засобів та
прекурсорів, алкоголізму.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, КП ТРК «Рубіжне», відділ
орг. роботи і внутрішньої політики, КП «Редакція газети« РУНО »
Термін: постійно
5.5.9. Організувати розробку, виготовлення і розповсюдження інформаційно просвітницьких матеріалів, спрямованих на формування у неповнолітніх негативного
ставлення
до
вживання
наркотичних
засобів
і
психотропних
речовин.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, МЦСССДМ, управління охорони здоров’я
Термін: постійно
5.6. Протидія рецидивної злочинності.
5.6.1. Забезпечити інтенсивне застосування можливостей Закону України «Про
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» для
попередження рецидивної злочинності та стимулювання позитивної посткримінальної
поведінки осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: постійно
5.6.2. Забезпечити систематичний контроль з боку Рубіжанського ВП ГУНП,
відділу у справах сім’ї та молоді, поведінкою неповнолітніх, які відбули кримінальне
покарання.

Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, МЦСССДМ
Термін: постійно
5.6.3. На підставі вимог Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які
відбували покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк»
забезпечити взаємодію Рубіжанський ВП ГУНП, міського центру зайнятості, служби у
справах дітей, управління охорони здоров'я, ГЦСССДМ, спостережної комісії при
виконавчому комітеті в рішенні питань трудового і побутового влаштування осіб,
звільнених з місць позбавлення волі і подальшого їх соціального патронату і соціальної
реабілітації.
5.7. Охорона публічної безпеки та безпека дорожнього руху.
5.7.1. Здійснювати заходи, направлені на збільшення кількості громадських
формувань правоохоронної спрямованості. Визначити їх організаційні форми (народні
дружини, загони самозахисту та сприяння поліції, асоціації ДНД, спеціалізовані народні
дружини, групи охорони публічної безпеки тощо), які найбільш придатні для відповідних
районів міста.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, відділ з МР, ЦЗ та СПО Рубіжанської
міської ради
Термін: постійно
5.7.2. Спільно з Рубіжанською міською радою для покращання охорони публічної
безпеки, реагування на правопорушення, вжити заходів щодо встановлення у місцях
традиційного проведення масових заходів, спортивних комплексах, засобів технічної
фіксації для контролю за поведінкою учасників вказаних заходів та глядачів.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП, відділ з МР, ЦЗ та СПО Рубіжанської
міської ради
Термін: постійно
5.7.3. Щокварталу проводити заняття по вивченню адміністративного та
кримінального законодавства з членами громадського формування сприяння
Рубіжанському ВП ГУНП з охорони громадського порядку.
Виконавець: Рубіжанський ВП ГУНП
Термін: щокварталу
5.7.4. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг і вулиць,
забезпечення учасників дорожнього руху безпечними умовами руху, регулярно проводити
обстеження вулиць і доріг міста, розробляти заходи, спрямовані на зниження рівня
аварійності.
Виконавець: УЖКГ, ДЕП
Термін: постійно
5.8. Матеріально-технічне забезпечення.
5.8.1. При складані відповідних бюджетів на термін виконання Програми
розглядати питання щодо виділення коштів для покращення матеріально-технічного стану
Рубіжанського ВП ГУНП.
Виконавець: виконавчий комітет Рубіжанської міської ради
Термін: постійно

6. Розрахунок видатків по фінансуванню матеріально-технічного забезпечення
відділу поліції.
№
з/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Заходи

Термін
виконання

Ремонт кровлі
2016-2020р.р.
адміністративної будівлі по
вул. Смирнова, 1
Ремонт службових
2016-2020р.р.
приміщень та кабінетів
адміністративної будівлі
Рубіжанського відділу
поліції
Ремонт дільничних пунктів
2016-2020р.р.
поліції
Придбання однієї одиниці
2016-2020р.р.
автотранспорту
Придбання автозапчастин
2016-2020р.р.
до автотранспорту
Придбання компютерної
2016-2020р.р.
техніки, оргтеніки, системи
відеонагляду та контролю з
установкою
Загальна сума

Міський голова

Обсяг
фінансування

Джерело
фінансування

50000грн.

Благодійна
допомога

30000грн.

Благодійна
допомога

50000грн.

Благодійна
допомога
Благодійна
допомога
Благодійна
допомога
Благодійна
допомога

383200грн.
24000грн.
190000грн.

727200грн.

Благодійна
допомога

С.І. Хортів

