
Додаток 4 до міської комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень на 

2016-2020 рішення міської ради від 24.04.2019 

року № 590  

Фінансування 

міської комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2016- 2020 роки 

Найменування заходу Строки 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

Джерела фінансування 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Районний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

1.Для виконання пунктів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1 напрямів 

реалізації та заходів районної комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень та покращення 

можливості реалізації права мешканців району на звернення до 

правоохоронних органів відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян», насамперед в сільській місцевості, 

сприяти забезпеченню дільничних офіцерів поліції, їх 

громадських помічників службовими приміщеннями, засобами 

зв’язку, оргтехнікою та автотранспортом, паливно-мастильними 

матеріалами. З метою прискорення реагування на повідомлення 

про допомогу, та з урахуванням недостатньої наявної штатної 

чисельності підрозділів поліції району, які безпосередньо несуть 

службу в умовах вулиць населених пунктів району та щоденно 

спілкуються з населенням, зокрема дільничні офіцери поліції, 

сприяти виділенню коштів на придбання автотранспорту та 

паливно-мастильних матеріалів для дільничних офіцерів поліції, 

які несуть службу по охороні публічного порядку на території 

населених пунктів району.  

2016-2020 428,00       428,00 

- Придбання газу та паливо-мастильних матеріалів для 

заправки службового автотранспорту 
 158,00 5,0 93,0 15,0 20,0 25,0 - 158,00 

- Поточний ремонт автотранспорту та придбання запасних 

частин 
 65,0 25,0 5,0 10,0 20,0 5,0 - 65,00 



 

 

- Придбання будівельних матеріалів для поточного 

ремонту приміщення Добровеличківської ВП 
 25,0 - - 25,0    25,0 

- Придбання пластикових вікон, металевих дверей, 

будівельних матеріалів для поточного ремонту 

приміщення поліцейської станції м. Помічна по вул.. 

Гагаріна, 65-Б 

 150,0   150,0    150,0 

- Ремонтні роботи приміщення поліцейської станції м. 

Помічна по вул.. Гагаріна, 65-Б 
 30,0    30,0   30,0 

2.Забезпечити виконання пунктів 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 напрямів 

реалізації та заходів районної комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень та проведення 

профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному 

середовищі, попередження вживання дітьми та молоддю 

наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління шляхом 

проведення інформаційно-просвітницьких, культурно-

мистецьких заходів, із залучення громадських організацій та 

проведення рейдів під умовними назвами «Канікули», 

«Ялинка», «Діти вулиць», «Літо».  

2016-2020 - - - - - - - - 

3. Забезпечити виконання пунктів 2.6, 5.1 напрямів реалізації та 

заходів районної комплексної програми профілактики 

злочинності і правопорушень та своєчасного реагування на 

протиправні дії по відношенню до інших учасників дорожнього 

руху, затримання в максимально короткий відрізок часу 

викраденого автотранспорту, осіб, які ним заволоділи, 

транспортних засобів, що використовувалися під час скоєння 

злочинів, розшуку водіїв, які зникли з місця ДТП забезпечити 

впровадження стаціонарних комплексів відеофіксації фактів 

порушень Правил дорожнього руху України з підключенням 

виділених каналів зв’язку у м. Помічна 

2016-2020 - - - - - - - - 

ВСЬОГО: 2016-2020 428,00 30,0 98,0 200,0 70,0 30,0 - 428,00 

 


