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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 

території Дмитрівської сільської територіальної громади   

на 2021-2025 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комплексна програма протидії злочинності, підтримки публічної безпеки і 
порядку на території Дмитрівської сільської  територіальної громади на  2021-

2025 роки (далі – Програма) розроблена із урахуванням норм і вимог діючих 

законодавчих і нормативно-правових актів України, відповідно до: Закону 

України "Про Національну поліцію" (статті 11, 88, 89, 105); Закону України 

"Про Службу безпеки України"; Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні"; Бюджетного Кодексу України (стаття 85).

Програма розроблена із урахуванням:
змін адміністративно-територіального устрою та процесу децентралізації, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 12 червня 2020 

року № 716-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад Кіровоградської області";

Стратегії сталого розвитку Дмитрівської сільської об'єднаної 
територіальної громади Кіровоградської області на 2019–2027 роки, 
затвердженої рішенням сільської ради від 05 вересня 2019 року №308.

ІІ. ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Безпека – це головна функція будь-якої держави. Тому зростання 
злочинності ніщо інше як загроза національній безпеці. 

Процес державотворення в Україні здійснюється на засадах побудови 
правового, суверенного, демократичного суспільства, в якому домінують 
загальнолюдські цінності. Конституцією України визначено людину, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною 
цінністю.

Побудова демократичної держави передбачає пріоритетне забезпечення 
законних прав, обов’язків та свобод особистості, охорону її честі і гідності, 
відчуття реального поліпшення громадської безпеки. Ефективно це завдання 
може бути виконане лише за умов тісної взаємодії місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів 
та громадськості.
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Сучасний стан публічної безпеки і порядку та злочинності на території 
Дмитрівської сільської громади не є досконалим і потребує обґрунтованого 

оновлення. 
У 2020 році на території громади було виявлено правопорушників, які 

вчинили наступні кримінальні злочини: 
-1 умисне убивство (в подальшому затримано),
-5 фактів нанесення тілесних ушкоджень.
За незаконне виробництво наркотичних засобів було складено один 

адміністративний протокол відносно мешканця громади. 
Найрозповсюдженішим видом злочину залишаються крадіжки, у 2020 році їх 

вчинено 29. 

Поліцейськими офіцерами громади, з початку введення карантинних 

заходів на території країни, постійно здійснювалося патрулювання на 
службових автомобілях в кожному населеному пункті розташованому на 
території громади, із застосуванням гучномовця до населення доводилися 
обмеження які діють під час карантину. Завдяки таким патрулюванням 

кількість захворілих та порушників була невеликою у порівнянні із іншими 

громадами. Таким чином, за порушення карантинних норма за ст. 44-3 КУпАП, 
було притягнуто до відповідальності 6 осіб.

Також, з серпня місяця 2020 року для моніторингу та виявлення порушень 
правил дорожнього руху, залучається патрульна поліція міста Кропивницького. 
Таким чином, за 2020 рік, за порушення водіями правил керування 
транспортними засобами, правил користування ременями безпеки або 

мотошоломами складено 19 адміністративних матеріалів за ст. 121 КУпАП, за 
перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений 

сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших ПДР складено 21 

адміністративних матеріалів за ст. 122 КУпАП, за порушення правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП складено адміністративних матеріалів за 
ст. 124 КУпАП, за керування транспортними засобами особами, які не мають 
відповідних документів на право керування такими транспортними засобами 

складено 34 адміністративних матеріалів за ст. 126 КУпАП. Також, із метою 

запобігання керування транспортними засобами особами в стані алкогольного 

чи наркотичного сп’яніння, поліцейськими офіцерами громади проводились 
нічні патрулювання із залученням груп реагування патрульної поліції та 
патрульної поліції м. Кропивницького. В ході таких патрулювань було 

складено 5 адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП та вилучено 

водійські посвідчення у порушників. 
На території Дмитрівської громади мешкає 181 власник мисливської зброї. 

Кожного місяця впродовж 2020 року, вибірково проводяться перевірки 

власників зброї на дотримання правил її зберігання. Під час виявлення 
порушень, відносно власників зброї складаються адміністративні матеріали. За 
2020 рік складено 2 адміністративні матеріали за ст. 191 КУпАП.

Незайнятість населення, зокрема молоді, також негативно впливає на 
рівень злочинності. Отже, актуальним є питання про недопущення залучення 
дітей та молоді до протиправної діяльності. 
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Зазначені фактори негативно позначаються на іміджі територіальної 
громади, його економічному становищі, призводять до зменшення обсягу 

інвестицій та зниження рівня довіри населення до органів  влади.
Рівень забезпечення безпеки жителів громади від різного виду загроз 

життю, здоров’ю та майну потребує приведення до загальновизнаних 
стандартів безпеки, притаманних, зокрема, європейським країнам.

Враховуючи складність і різноманітність чинників, що впливають на стан 

та динаміку злочинності, кардинальне поліпшення криміногенної ситуації на 
території Дмитрівської громади може бути досягнуто лише завдяки об’єднанню 

зусиль та спільної скоординованої роботи правоохоронних органів, місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
В цих умовах пріоритетом є створення систем соціальної профілактики 

правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території 
громади, яке, в свою чергу, вимагає розробки та реалізації довгострокових 

заходів організаційного, практичного та профілактичного характеру.
Для комплексного підходу до питання забезпечення публічної безпеки  

порядку в громаді і розроблена Комплексна програма протидії злочинності, 
підтримки публічної безпеки і порядку на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади на  2021-2025 роки.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів та громадськості для забезпечення публічної безпеки, 
порядку. Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що 

зумовили вчинення протиправних дій.
Здійснення визначених заходів та використання засобів, передбачених 

Програмою, дозволить підвищити рівень охорони публічної безпеки та 
порядку, сприятиме вчасному попередженню, виявленню та розкриттю 

злочинів.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою даної програми є забезпечення законності та правопорядку на 
території Дмитрівської громади відповідно до Конституції та законів України, 
посилення захисту прав і свобод людини і громадянина від злочинних 

посягань, недопущення фактів тероризму та сепаратизму, протидія 
корупційній діяльності та незаконному обігу наркотичних речовин та зброї.

Основні завдання програми:

-упередження дії соціальних передумов злочинності, недопущення 
фактів тероризму та сепаратизму, протидії корупційній діяльності та 
незаконному обігу наркотичних речовин та зброї та усунення причин і умов, 
що сприяють скоєнню правопорушень;

-посилення профілактичного впливу на розвиток криміногенної ситуації в 
громаді з боку усіх органів державної влади з метою зниження рівня 
злочинності;
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-сприяння відповідним ланкам правоохоронних органів, до повноважень 
яких входить боротьба зі злочинністю;

-мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків;
-широке залучення громадськості до охорони громадського порядку;
-підвищення рівня інформованості населення з питань реального стану, 

динаміки і протидії злочинності.

ІV. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ЗЛОЧИННОСТІ

1.1. Систематично аналізувати стан правопорядку у кожному населеному 

пункті громади, проводити звіти перед населенням про результати діяльності 
відділу поліції та УСБУ в Кіровоградській області. За результатами аналізу та з 
урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, 
розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання злочинним проявам.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області, структурні підрозділи сільської ради, 
виконком сільської ради
Щокварталу протягом 2021-2025  років.

1.2. Забезпечити постійне висвітлення діяльності правоохоронних органів 
та відділення УСБУ, інформування населення про зміни в законодавстві 
України, про стан правопорядку в громаді, факти порушення прав і свобод 

людини і громадянина, заходи реагування правоохоронних органів та органів 
УСБУ на них. Проводити наради, «круглі столи» за участю представників ЗМІ з 
метою подальшого висвітлення діяльності працівників поліції та УСБУ на 
шпальтах видання. Зміцнювати зв’язки з трудовими колективами та 
населенням, постійно інформувати їх про діяльність поліції. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області, структурні підрозділи сільської ради, 
виконком сільської ради, ТОВ «Редакція газети 

«Сільське життя»
Протягом  2021-2025  років.

1.3. Удосконалити та посилити взаємодію з правоохоронними органами. 
Щоквартально розглядати питання стану законності та правопорядку, 
дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина на нарадах 

голови сільської ради, керівників відповідних правоохоронних органів
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Структурні підрозділи сільської ради, Відділ 

поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області 
Щокварталу протягом 2021-2025  років.

1.4. Забезпечити систематичну та ефективну роботу спостережних та 
адміністративних комісій.  

Структурні підрозділи сільської ради, виконком 

сільської ради, Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в Кіровоградській області
Протягом 2021-2025  років.

1.5. Вжити заходів щодо проведення інвентаризації особових справ на 
власників мисливської та газової зброї, перевірки наявності зброї в осіб, які 
повернулися з АТО. Скласти списки власників, які не пройшли перереєстрацію 

зброї, та вжити відповідних заходів щодо вилучення зброї та притягнення їх до 

адміністративної відповідальності.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області 
Протягом 2021-2025  років.

2. ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАХИСТ  

ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я, ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ МАЙНА ВІД 

ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

2.1. Забезпечити системну роботу із зверненнями громадян, неухильне 
виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», вживати вичерпні 
заходи щодо відновлення порушених прав і свобод людини. Проводити 

аналітичну роботу щодо вчасного виявлення найгостріших суспільно-значущих 

проблем, що породжують звернення громадян і потребують негайного 

вирішення. Постійне реагування на звернення громадян, своєчасне їх 

вирішення.  

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, секретар сільської ради
Протягом  2021-2025  років.

2.2. Здійснити комплекс заходів щодо виявлення та перекриття каналів 
незаконного надходження на територію Дмитрівської сільської територіальної 
громади вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин. 
Проводити місячники добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових 
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пристроїв та речовин. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

негайного надання інформації про обіг заборонених предметів та речовин для 
подальшого вжиття заходів щодо їх вилучення з обігу. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області, структурні підрозділи сільської ради, 
виконком сільської ради, ТОВ «Редакція газети 

«Сільське життя»
Протягом  2021-2025  років.

2.3. З метою недопущення проявів терористичних актів, озброєного захоплення 
території, підприємств, установ, організацій, проводити заходи щодо виявлення осіб, 
котрі можливо причетні до незаконних озброєних формувань, терористичних 
угрупувань, проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо негайного 
інформування відповідних органів про виявлення підозрілих предметів чи осіб, які своїм 

виглядом викликають підозру.   

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області, структурні підрозділи сільської ради, 
виконком сільської ради, ТОВ «Редакція газети 

«Сільське життя»
Протягом  2021-2025  років.

2.4. З метою забезпечення повного обліку громадян, які розшукуються, 
встановлення нерозпізнаних трупів, психічно хворих громадян, які самостійно 

залишили медичні заклади, надавати відповідні дані до Відділу поліції №1 

(м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області для подальшого вжиття 
відповідних заходів. 

Лікувальні заклади та медичні установи, які 
розташовані на території міста Знам’янка та 
Дмитрівської сільської територіальної громади
Протягом  2021-2025  років.

2.5. Проводити облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні 
особи, визнані недієздатними, психічно хворі, хворі на алкоголізм і 
наркоманію, інші особи, які потребують опіки, з метою забезпечення їх безпеки 

та недопущення незаконного відчуження їх житла. Надавати правоохоронним 

органам інформацію про осіб, які перебувають на відповідному обліку з метою 

запобігання вчинення відносно них злочинів та правопорушень. Під час 
здійснення операції «Візит» виявляти осіб, які потребують соціального захисту 

та направляти їх дані до відповідних служб, з метою надання їм соціального 

захисту. 
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Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, відділ соціального 

захисту населення Дмитрівської сільської ради, 
КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Дмитрівської сільської ради, виконком сільської 
ради
Протягом  2021-2025  років.

2.6. Проводити зустрічі за участю представників правоохоронних органів, 
представників громадських формувань, молодіжних  громадських організацій, 

політичних партій, засобів масової інформації з питань забезпечення охорони прав і 
свобод людини і громадянина, законності та правопорядку під час проведення масових 
заходів та свят.  

Відділи: організаційної роботи апарату; освіти, 

молоді та спорту Дмитрівської сільської ради; Відділ 

поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області; ТОВ «Редакція газети 

«Сільське життя»
Протягом 2021-2025 років.

2.7. З метою недопущення підняття рівня скоєння майнових злочинів на 
території Дмитрівської територіальної громади  забезпечити розміщення камер 

відеоспостереження на території громади. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, виконком сільської ради, 
фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради
Протягом  2021-2025 років

3. УСУНЕННЯ ПРИЧИН І УМОВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВТЯГНЕННЮ 

МОЛОДІ ТА ПІДЛІТКІВ У ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Здійснювати своєчасне виявлення сімей, котрі опинились в складних 

життєво-побутових умовах, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та 
виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги.

Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської ради; 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області. 
Протягом 2021-2025 років
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3.2. Проводити профілактичну роботу з функціонально неспроможними 

сім'ями. Забезпечити виявлення дітей, які стали жертвами злочинної діяльності 
дорослих, жебракують ведуть бродячий спосіб життя. Направляти дітей у 

соціальні заклади для неповнолітніх та створювати умови для їх соціальної 
реабілітації.

Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 

Дмитрівської сільської ради,  соціального захисту 

населення Дмитрівської сільської ради;  Відділ 

поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області.
Протягом 2021-2025 років

3.3. Здійснювати постійний контроль за забезпеченням повного охоплення 
неповнолітніх навчанням у загальноосвітніх, професійно-технічних, навчальних 

закладах громади. Посилити контроль за персональним обліком дітей, які з 
різних причин не відвідують навчальні заклади.

Відділи: освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради; у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; виконком сільської ради, відділ 

поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області 
Протягом 2021-2025 років

3.4. Аналізувати на спільних нарадах, засіданнях комісій стан роботи з 
профілактики скоєння злочинів та правопорушень серед неповнолітніх. 
Проводити заходи щодо викорінення фактів безпритульності та бездоглядності 
серед підлітків, дитячого жебракування та бродяжництва. 

Відділ у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; відділ поліції №1 (м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в Кіровоградській області 
Протягом 2021-2025 років

3.5. Забезпечити контроль за дотриманням в клубах, кафе інших 

розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм 

поведінки неповнолітніх. З метою забезпечення охорони громадського 

порядку в період відпочинку і оздоровлення дітей, недопущення втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність продовжити практику проведення 
загальнодержавних заходів, «Літо», «Урок», «Діти вулиці»,  «Правопорядок».
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Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської ради; 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області. 
Протягом 2021-2025 років

3.6. Забезпечити першочергову професійну підготовку та наступне 
працевлаштування незайнятої молоді, яка шукає роботу вперше. Сприяти 

залученню до громадських робіт, у першу чергу неповнолітніх, учнівської та 
студентської молоді з малозабезпечених багатодітних сімей у вільний від 

навчання час і під час канікул. Проводити години правового виховання молоді, 
дні відкритих дверей з метою роз’яснення вимог чинного законодавства.

Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської ради; 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області. 
Протягом 2021-2025 років

3.7. З метою запобігання втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 
активізувати роботу з виявлення осіб, які спонукають підлітків до вчинення 
злочинів та правопорушень.  

Відділ у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради, Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в Кіровоградській області. 
Протягом 2021-2025 років

3.8. Встановити контроль за додержанням вимог чинного законодавства 
України щодо захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх. Вжити заходів 
щодо виявлення фактів незаконного відчуження майна, що належить 
неповнолітнім та відновлення їх майнових прав. Забезпечити ведення обліку 

таких дітей, надання їм соціальної та правової допомоги. Забезпечити 

дотримання чинного законодавства щодо захисту особистих, житлових і 
майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають в інтернатних закладах системи соціального захисту населення. 

Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської ради; 
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Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області. 
Протягом 2021-2025 років

4. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПОШИРЕННЮ НАРКОМАНІЇ, 

ПИЯЦТВА ТА АЛКОГОЛІЗМУ

4.1. Проводити профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на 
облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, 
займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають 
наркотичні засоби або психотропні речовини, для застосування до них 

заходів впливу згідно з законами України.

Відділ у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради, Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в Кіровоградській області, УСБУ в 
Кіровоградській області, Дмитрівська 
амбулаторія загальної практики – сімейної 
медицини КНП "Знам'янський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги", КНП 

«Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка», 
виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

4.2. Забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним 

використанням наркотичних та психотропних лікарських засобів у лікувально-

профілактичних закладах системи охорони здоров'я, вжити вичерпних заходів 

щодо недопущення витоку у нелегальний обіг наркотичних засобів з 
підприємств і організацій різних форм власності і господарювання, які 
здійснюють діяльність, пов'язану з використанням наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів на підставі спеціальних дозволів та 
ліцензій, отриманих у встановленому законом порядку.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області, Дмитрівська амбулаторія загальної 
практики – сімейної медицини КНП 

"Знам'янський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги", КНП «Знам’янська міська 
лікарня імені А.В.Лисенка»
Протягом 2021-2025 років

4.3. З метою широкого висвітлення у засобах масової інформації 
результатів боротьби з наркозлочинністю забезпечувати проведення зустрічі з 
представниками ЗМІ. Забезпечувати різні види соціальної антинаркотичної, 
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антиалкогольної пропаганди та реклами з метою формування у свідомості 
громадян, особливо молоді, негативного ставлення до вживання наркотиків, 
тютюну та алкоголю. 

Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, Дмитрівська 
амбулаторія загальної практики – сімейної 
медицини КНП "Знам'янський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги", ТОВ 

«Редакція газети «Сільське життя».
Протягом 2021-2025 років.

4.4. Організувати та провести перевірки дотримання в розважальних 

закладах та місцях масового відпочинку молоді фактів обігу нарковмісних 

препаратів, психотропних речовин і прекурсорів. Недопущення фактів 
розповсюдження, ввезення та транзиту наркотичних засобів на території 
громади. 

Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

4.5. Провести комплексні заходи під умовною назвою «Мак», з 
метою ліквідації незаконних посівів нарковмісних рослин, недопущення 
витоку в незаконний обіг наркотичних засобів з суб'єктів, діяльність яких 

пов'язана з культивуванням маку згідно отриманих ліцензій. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

5. ЗАХОДИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ 

СЕРЕД РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ

5.1. Запровадити соціальний супровід молоді та неповнолітніх, які відбули 

покарання і звільнилися з місць позбавлення волі, виховуються у 

неблагополучних або прийомних сім'ях.
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Відділи: у справах дітей апарату Дмитрівської 
сільської ради; освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради,  соціального захисту 

населення Дмитрівської сільської ради; Відділ 

поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, Знам’янська 
міськрайонна філія Кіровоградського обласного 

центру зайнятості, виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років.

5.2. Вживати заходів щодо влаштування до інтернатних закладів системи 

соціального захисту населення осіб пенсійного віку та інвалідів, які звільнилися 
з місць позбавлення волі та втратили соціально-корисні зв'язки з родиною.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, відділ соціального 

захисту населення Дмитрівської сільської ради, 
КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Дмитрівської сільської ради, виконком сільської 
ради
Протягом 2021-2025 років

5.3. З метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, запобігання вчиненню ними повторних злочинів, вживати 

заходів щодо встановлення в окремих випадках адміністративного нагляду за 
ініціативою поліції, постійно контролювати виконання положень Законів 

України «Про адміністративний  нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі», «Про попередження насильства в сім'ї».

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, Знам’янський МРВ філії 
ДУ «Центр пробації» в Кіровоградській області 
Протягом 2021-2025 років

6. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

ТА БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

6.1. Забезпечити охорону громадського порядку й безпеки під час 
святкування державних свят. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області 
Протягом 2021-2025 років
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6.2. Посилити взаємодію інспекторів поліції з населенням, широко 

залучати громадян до охорони громадського порядку, профілактики 

правопорушень, боротьби зі злочинністю, запровадження інституту 

громадських помічників, згідно із Законом України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону». Надавати правову 

допомогу у створенні громадських формувань, спільно з представниками 

формування проводити рейди, відпрацювання, на предмет виявлення 
незаконної торгівлі алкоголем та тютюном інші заходи, не заборонені 
законом. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, сектор взаємодії з 
громадами ВП Кропивницького РУП по 

обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади, виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

6.3. Встановити контроль за експлуатаційним станом доріг та вулиць, 
забезпеченням учасників дорожнього руху комфортними та безпечними 

умовами дорожнього руху, проводити комплексне спільне обстеження 
вулично-дорожньої мережі.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, філія «Знам'янський 

райавтодор»  ДП «Кіровоградський облавтодор»  

ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», відділ 

регіонального розвитку, містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 

господарства апарату сільської ради, виконком 

сільської ради
Протягом 2021-2025 років

6.4. 3 метою розкриття злочинів, пов'язаних з використанням 

транспортних засобів, провести комплексні профілактичні операції під 

умовною назвою: «Автобус», «Мотоцикліст», «Нетверезий водій». 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області 
Протягом 2021-2025 років

7. ЗАХОДИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ
 ВІДНОСИН ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ
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7.1. Систематично здійснювати перевірку ринку, підприємств торгівлі, 
інших об'єктів, які здійснюють оптову і роздрібну реалізацію алкогольних напоїв. 
Вживати заходів щодо виявлення та припинення діяльності підпільних цехів з 
виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, фактів незаконного імпорту 

лікеро-горілчаної продукції та перекриття каналів контрабандного надходження 
підакцизних товарів у роздрібну мережу на території громади.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, УСБУ в 
Кіровоградській області, ГУ ДФС у 

Кіровоградській області, відділ економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності 
апарату сільської ради, виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

7.2. Організувати та провести оперативно-профілактичні відпрацювання, 
спрямовані на попередження і розкриття фактів розкрадання виробів з чорних 

та кольорових металів, у ході яких вжити заходів щодо виявлення та 
знешкодження організованих злочинних угруповань, що спеціалізуються на 
таких злочинах. 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в 
Кіровоградській області, ГУ ДФС у 

Кіровоградській області, виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

7.3. З метою поліпшення ефективності роботи, створення належних 

умов праці співробітників відділу поліції передбачити виділення коштів, у 

т.ч. за рахунок субвенції з бюджету Дмитрівської сільської територіальної 
громади, згідно з вимогами чинного законодавства для проведення поточного 

ремонту адміністративної будівлі Відділу поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП 

ГУНП в Кіровоградській області, оплати послуг з розробки проектно-
кошторисної документації на проведення експертних висновків, придбання 
металопластикових вікон, придбання будівельних матеріалів для проведення 
поточного ремонту, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання 
засобів зв’язку, інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої 
системи відеоспостереження та відео аналітики, спецзасобів. 

Фінансовий відділ сільської ради,
виконком сільської ради
Протягом 2021-2025 років

8. Напрями діяльності та заходи  Комплексної програми протидії злочинності, 
підтримки публічної безпеки і порядку  на території Дмитрівської сільської  
територіальної громади на 2021-2025 роки зазначені у додатку 3.
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V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації заходів програми здійснюється за 
рахунок субвенції Дмитрівської сільської територіальної громади у межах 

чинного законодавства, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування на реалізацію заходів комплексної програми 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 2021-2025 

роки додаються (додаток 2).

VІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

6.1. Реалізація Програми забезпечується відділом поліції №1 

(м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській 

області, керівниками структурних підрозділів сільської ради, територіальних 

органів, міністерств, та відомств України, сільським головою у межах 

встановленої чинним законодавством компетенції .
6.2. Контроль за виконанням даної програми здійснює постійна комісія 

сільської ради з питань законності та правопорядку, прав людини, гласності та 
взаємодії із громадськими формуваннями.

6.3. Виконавці програми інформують сільську раду про стан виконання 
заходів, визначених даною програмою, до 10 числа місяця, наступного за 
звітним роком.

6.4. Узагальнення поданих інформацій про хід виконання програми 

забезпечує відповідальний працівник сільської ради, який до 15 числа місяця, 
наступного за звітним роком, подає сільському голові відповідні інформації, 
висновки і пропозиції щодо реалізації програми.

6.5. Питання про хід виконання програми періодично заслуховується на 
сесіях сільської ради, нарадах, засіданнях виконавчого комітету сільської ради. 

___________________________________
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Додаток 1 

до Комплексної програми протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки 

і порядку на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням 

Дмитрівської сільської ради 

01 листопада 2021 року № 839

Паспорт
Комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку на території Дмитрівської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ поліції №1 (м. Знам’янка) 
Кропивницького районного управління поліції 
ГУНП в Кіровоградській області, УСБУ в 
Кіровоградській області

2. Підстава для розроблення Закон України «Про Національну поліцію», 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетний кодекс України, Закону 

України "Про Службу безпеки України"

3. Розробник програми Відділ поліції №1 (м. Знам’янка) 
Кропивницького районного управління поліції 
ГУНП в Кіровоградській області, УСБУ в 
Кіровоградській області

4. Відповідальний виконавець 
програми

Відділ поліції №1 (м. Знам’янка) 
Кропивницького районного управління поліції 
ГУНП в Кіровоградській області; УСБУ в 
Кіровоградській області; Дмитрівська  сільська 
територіальна громада 

5. Учасники програми Відділ поліції №1 (м. Знам’янка) 
Кропивницького районного управління поліції 
ГУНП в Кіровоградській області, УСБУ в 
Кіровоградській області

6. Терміни реалізації програми 5 років (2021-2025 роки)

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 
у виконанні програми (для 
комплексних програм)

Бюджет Дмитрівської сільської територіальної 
громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, усього, (тис. грн.)
у тому числі:

150 тис. грн.

9. коштів сільського бюджету 150 тис. грн.
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Додаток 2 

до Комплексної програми протидії 
злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку на території 
Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням Дмитрівської сільської ради   

01 листопада 2021 року № 839

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку  на території Дмитрівської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки

Обсяги фінансування 

(тис.грн.)
Роки:

Джерела фінансування

2021 2022 2023 2024 2025

Бюджет Дмитрівської сільської 
територіальної громади

150,0

Обсяги фінансування за Програмою  визначаються  щороку під час 
внесення змін до бюджету на відповідний рік, виходячи з його реальних 

можливостей

______________________________
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Додаток 3 

до Комплексної програми протидії 
злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку на території 
Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням Дмитрівської сільської ради  

01 листопада 2021 року № 839

Напрями діяльності та заходи
Комплексної програми протидії злочинності, підтримки публічної безпеки і порядку

 на території Дмитрівської сільської  територіальної громади на 2021-2025 роки

Орієнтовний обсяг фінансування 

(тис. грн.)
Завдання 

програми
Зміст заходу Відповідальні 

за реалізацію
заходу

Джерела 

фінансування
Усього на 

2021-2025 

р.р. 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

УСБУ в Кіровоградській області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

1.1. Систематично аналізувати 

стан правопорядку у кожному 

населеному пункті громади, 
проводити звіти перед населенням 

про результати діяльності відділу 

поліції та УСБУ в Кіровоградській 

області. За результатами аналізу та 
з урахуванням факторів, що 

негативно впливають на стан 

правопорядку, розробляти 

комплексні плани заходів щодо 

запобігання злочинним проявам.

Відділ поліції 
№1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ 

в 
Кіровоградській 

області, 
структурні 
підрозділи 

сільської ради, 
виконком 

сільської ради.

Інші джерела - - - - - -

Розділ IV.

Пункт 1. 

Організацій
не 

забезпеченн
я 

профілактик
и 

злочинності

1.2. Забезпечити постійне 
висвітлення діяльності 

Відділ поліції 
№1 

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
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Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

УСБУ в Кіровоградській області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

правоохоронних органів та 
відділення УСБУ, інформування 
населення про зміни в 
законодавстві України, про стан 

правопорядку в громаді, факти 

порушення прав і свобод людини і 
громадянина, заходи реагування 
правоохоронних органів та органів 
УСБУ на них. Проводити наради, 
«круглі столи» за участю 

представників ЗМІ з метою 

подальшого висвітлення діяльності 
працівників поліції та УСБУ на 
шпальтах видання. Зміцнювати 

зв’язки з трудовими колективами 

та населенням, постійно 

інформувати їх про діяльність 
поліції.

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 

Кіровоградські
й області, 
УСБУ в 

Кіровоградські
й області, 
структурні 
підрозділи 

сільської ради, 

виконком 

сільської ради, 

ТОВ «Редакція 
газети 

«Сільське 
життя»

Інші джерела - - - - - -

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

1.3. Удосконалити та посилити 

взаємодію з правоохоронними 

органами. Щоквартально 

розглядати питання стану 

законності та правопорядку, 
дотримання конституційних прав і 
свобод людини і громадянина на 
нарадах голови сільської ради, 
керівників відповідних 

правоохоронних органів

Структурні 
підрозділи 

сільської ради, 
Відділ поліції 
№1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ 

в 
Кіровоградській 

області

Інші джерела - - - - - -
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Сільський 

бюджет 
- - - - - -1.4. Забезпечити систематичну та 

ефективну роботу спостережних та 
адміністративних комісій.

Структурні 
підрозділи 

сільської ради, 

виконком 

сільської ради, 

Відділ поліції 
№1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області

Інші джерела - - - - - -

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

1.5. Вжити заходів щодо проведення 
інвентаризації особових справ на 
власників мисливської та газової 
зброї, перевірки наявності зброї в 
осіб, які повернулися з АТО. 

Скласти списки власників, які не 
пройшли перереєстрацію зброї, та 
вжити відповідних заходів щодо 
вилучення зброї та притягнення їх 
до адміністративної 
відповідальності.

Відділ поліції 
№1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ в 
Кіровоградській 

області

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Розділ IV.

Пункт 2. 

Охорона 

конституцій
них прав 

громадян, 
захист  

життя, 
здоров’я, 
честі і 
гідності 
людини та її 

2.1. Забезпечити системну роботу 

із зверненнями громадян, 
неухильне виконання вимог 
Закону України «Про звернення 
громадян», вживати вичерпні 
заходи щодо відновлення 
порушених прав і свобод людини. 
Проводити аналітичну роботу 

щодо вчасного виявлення 
найгостріших суспільно-значущих 

проблем, що породжують 
звернення громадян і потребують 

Відділ поліції 
№1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, 
секретар 

сільської ради 
Інші джерела - - - - - -
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негайного вирішення. Постійне 
реагування на звернення громадян, 
своєчасне їх вирішення.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

майна від 

злочинних 

посягань
2.2. Здійснити комплекс заходів 
щодо виявлення та перекриття 
каналів незаконного надходження 
на територію Дмитрівської 
сільської ради вогнепальної зброї, 
боєприпасів, вибухових та 
наркотичних речовин. Проводити 

місячники добровільної здачі 
зброї, бойових припасів, 
вибухових пристроїв та речовин. 
Проводити роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо негайного 

надання інформації про обіг 
заборонених предметів та речовин 

для подальшого вжиття заходів 
щодо їх вилучення з обігу.

Відділ поліції 
№1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ 

в 
Кіровоградській 

області, 
структурні 
підрозділи 

сільської ради, 
виконком 

сільської ради, 
ТОВ «Редакція 
газети 

«Сільське 
життя»

Інші джерела - - - - - -
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Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

2.3. З метою недопущення проявів 
терористичних актів, озброєного 

захоплення території, підприємств, 
установ, організацій, проводити 

заходи щодо виявлення осіб, котрі 
можливо причетні до незаконних 

озброєних формувань, 
терористичних угрупувань, 
проводити роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо негайного 

інформування відповідних органів 
про виявлення підозрілих 

предметів чи осіб, які своїм 

виглядом викликають підозру.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ в 
Кіровоградській 

області, 
структурні 
підрозділи 

сільської ради, 
виконком 

сільської ради, 
ТОВ «Редакція 
газети «Сільське 
життя»

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

2.5. Проводити облік житла, де 
проживають особи похилого віку, 
самотні особи, визнані 
недієздатними, психічно хворі, хворі 
на алкоголізм і наркоманію, інші 
особи, які потребують опіки, з 
метою забезпечення їх безпеки та 
недопущення незаконного 
відчуження їх житла. Надавати 

правоохоронним органам 

інформацію про осіб, які 
перебувають на відповідному обліку 
з метою запобігання вчинення 
відносно них злочинів та 
правопорушень. Під час здійснення 
операції «Візит» виявляти осіб, які 
потребують соціального захисту та 
направляти їх дані до відповідних 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, відділ 
соціального 
захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради, КУ 

«Центр надання 
соціальних 
послуг» 

Дмитрівської 
сільської ради, 

виконком сільської 
ради Інші джерела - - - - - -
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служб, з метою надання їм 

соціального захисту.

Сільський 

бюджет 

- - - - - -

2.6. Проводити зустрічі за участю 

представників правоохоронних 
органів, представників громадських 
формувань, молодіжних  
громадських організацій, політичних 
партій, засобів масової інформації з 
питань забезпечення охорони прав і 
свобод людини і громадянина, 
законності та правопорядку під час 
проведення масових заходів та свят.

Відділи: 

організаційної 
роботи апарату; 
освіти, молоді та 
спорту 
Дмитрівської 
сільської ради; 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області; ТОВ 

«Редакція газети 

«Сільське життя»

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 

- - - - - -

2.7. З метою недопущення підняття 
рівня скоєння майнових злочинів на 
території Дмитрівської 
територіальної громади  забезпечити 

розміщення камер 
відеоспостереження на території 
сільської ради.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, виконком 

сільської ради, 

фінансовий відділ 
Дмитрівської 
сільської ради

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Розділ IV.

Пункт 3.

3. Усунення 

причин і 
умов, що 

сприяють 

втягненню 

молоді 
та підлітків у 

3.1. Здійснювати своєчасне 
виявлення сімей, котрі опинились в 
складних життєво-  побутових 
умовах, їх облік і систематичну 
перевірку умов утримання та 
виховання в них неповнолітніх, 
надання таким сім'ям адресної 
допомоги.

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  

соціального 

Інші джерела - - - - - -
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захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради; 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області.

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

3.2. Проводити профілактичну 

роботу з функціонально 

неспроможними сім'ями. 

Забезпечити виявлення дітей, які 
стали жертвами злочинної 
діяльності дорослих, жебракують 
ведуть бродячий спосіб життя. 
Направляти дітей у соціальні 
заклади для неповнолітніх та 
створювати умови для їх соціальної 
реабілітації.

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  

соціального 

захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради;  

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області.

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

протиправну 

діяльність

3.3. Здійснювати постійний 

контроль за забезпеченням повного 

охоплення неповнолітніх 

навчанням у загальноосвітніх 

навчальних закладах громади. 

Посилити контроль за 
персональним обліком дітей, які з 
різних причин не відвідують 
навчальні заклади.

Відділи: освіти, 

молоді та спорту 
Дмитрівської 
сільської ради; у 
справах дітей 

апарату 
Дмитрівської 
сільської ради; 

виконком сільської 

Інші джерела - - - - - -
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ради, відділ поліції 
№1 (м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

3.4. Аналізувати на спільних 

нарадах, засіданнях комісій стан 

роботи з профілактики скоєння 
злочинів та правопорушень серед 

неповнолітніх. Проводити заходи 

щодо викорінення фактів 
безпритульності та бездоглядності 
серед підлітків, дитячого 

жебракування та бродяжництва.

Відділ у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 

відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

3.5. Забезпечити контроль за 
дотриманням в клубах, кафе інших 

розважальних закладах та 
громадських місцях правопорядку 

та етичних норм поведінки 

неповнолітніх. З метою 

забезпечення охорони 

громадського порядку в період 

відпочинку і оздоровлення дітей, 

недопущення втягнення 
неповнолітніх у злочинну 

діяльність продовжити практику 

проведення загальнодержавних 

заходів, «Літо», «Урок», «Діти 

вулиці»,  «Правопорядок».

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  

соціального 

захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради; 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області.

Інші джерела - - - - - -

3.6. Забезпечити першочергову 

професійну підготовку та наступне 
працевлаштування незайнятої 

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
Сільський 

бюджет 
- - - - - -
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молоді, яка шукає роботу вперше. 
Сприяти залученню до 

громадських робіт, у першу чергу 

неповнолітніх, учнівської та 
студентської молоді з 
малозабезпечених багатодітних 

сімей у вільний від навчання час і 
під час канікул. Проводити години 

правового виховання молоді, дні 
відкритих дверей з метою 

роз’яснення вимог чинного 

законодавства.

сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  

соціального 

захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради; 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області.

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

3.7. З метою запобігання втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність 
активізувати роботу з виявлення 
осіб, які спонукають підлітків до 
вчинення злочинів та 
правопорушень.

Відділ у справах 
дітей апарату 
Дмитрівської 
сільської ради, 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області.

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

3.8. Встановити контроль за 
додержанням вимог чинного 
законодавства України щодо захисту 
майнових (житлових) прав 
неповнолітніх. Вжити заходів щодо 
виявлення фактів незаконного 
відчуження майна, що належить 
неповнолітнім та відновлення їх 
майнових прав. Забезпечити ведення 
обліку таких дітей, надання їм 

соціальної та правової допомоги. 

Відділи: у справах 
дітей апарату 
Дмитрівської 
сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 
Дмитрівської 
сільської ради,  

соціального 
захисту населення 
Дмитрівської 

Інші джерела - - - - - -
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Забезпечити дотримання чинного 
законодавства щодо захисту 
особистих, житлових і майнових 
прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають в 
інтернатних закладах системи 

соціального захисту населення.

сільської ради; 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області.

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Розділ IV.

Пункт 4. 

Запобігання 

та протидія 

поширенню 

наркоманії, 
пияцтва та 

алкоголізму

4.1. Проводити профілактичні 
заходи щодо виявлення та взяття 
на облік осіб, які зловживають 
спиртними напоями, вчиняють 
правопорушення, займаються 
виготовленням самогону та інших 

спиртних напоїв, вживають 
наркотичні засоби або 

психотропні речовини, для 
застосування до них заходів 

впливу згідно з законами 

України.

Відділ у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради, 
Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ в 
Кіровоградській 

області, 
Дмитрівська 
амбулаторія 
загальної 
практики – 

сімейної 
медицини КНП 

"Знам'янський 

міський центр 

первинної 
медико-санітарної 
допомоги", КНП 

«Знам’янська 
міська лікарня 
імені 
А.В.Лисенка», 

Інші джерела - - - - - -
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виконком 

сільської ради
Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

4.2. Забезпечити контроль за 

обігом, обліком та 

раціональним використанням 

наркотичних та психотропних 

лікарських засобів у 

лікувально-профілактичних 

закладах системи охорони 

здоров'я, вжити вичерпних 

заходів щодо недопущення 

витоку у нелегальний обіг 
наркотичних засобів з 
підприємств і організацій 

різних форм власності і 
господарювання, які 
здійснюють діяльність, 

пов'язану з використанням 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів на підставі 
спеціальних дозволів та 

ліцензій, отриманих у 

встановленому законом 

порядку.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ в 
Кіровоградській 

області, 
Дмитрівська 
амбулаторія 
загальної 
практики – 

сімейної 
медицини КНП 

"Знам'янський 

міський центр 

первинної 
медико-санітарної 
допомоги", КНП 

«Знам’янська 
міська лікарня 
імені 
А.В.Лисенка»

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

4.3. З метою широкого висвітлення 
у засобах масової інформації 
результатів боротьби з 
наркозлочинністю забезпечувати 

проведення зустрічі з 
представниками ЗМІ. 
Забезпечувати різні види 

соціальної антинаркотичної, 
антиалкогольної пропаганди та 

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  

Відділ поліції №1 Інші джерела - - - - - -
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реклами з метою формування у 

свідомості громадян, особливо 

молоді, негативного ставлення до 

вживання наркотиків, тютюну та 
алкоголю.

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, 
Дмитрівська 
амбулаторія 
загальної практики 

– сімейної 
медицини КНП 

"Знам'янський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 
допомоги", ТОВ 

«Редакція газети 

«Сільське життя».

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

4.4. Організувати та провести 

перевірки дотримання в 
розважальних закладах та місцях 

масового відпочинку молоді фактів 
обігу нарковмісних препаратів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів. Недопущення фактів 

розповсюдження, ввезення та 
транзиту наркотичних засобів на 
території громади.

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 
освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  
Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, виконком 

сільської ради

Інші джерела - - - - - -

4.5. Провести комплексні заходи під 

умовною назвою «Мак», з метою 

ліквідації незаконних посівів 
нарковмісних рослин, недопущення 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

Сільський 

бюджет - - - - - -
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витоку в незаконний обіг 
наркотичних засобів з суб'єктів, 
діяльність яких пов'язана з 
культивуванням маку згідно 
отриманих ліцензій.

області, виконком 

сільської ради Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет - - - - - -

5.1. Запровадити соціальний 

супровід молоді та неповнолітніх, 

які відбули покарання і 
звільнилися з місць позбавлення 
волі, виховуються у 

неблагополучних або прийомних 

сім'ях.

Відділи: у справах 

дітей апарату 

Дмитрівської 
сільської ради; 

освіти, молоді та 
спорту 

Дмитрівської 
сільської ради,  

соціального 

захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради; 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, 
Знам’янська 
міськрайонна філія 
Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості, 
виконком 

сільської ради

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет - - - - - -

Розділ IV.

Пункт 5. 

Заходи 

щодо 

посилення 

профілакти
ки злочинів 

серед 

раніше 

засуджених 

осіб

5.2. Вживати заходів щодо 

влаштування до інтернатних 

закладів системи соціального 

захисту населення осіб пенсійного 

віку та інвалідів, які звільнилися з 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, відділ Інші джерела - - - - - -
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місць позбавлення волі та втратили 

соціально-корисні зв'язки з 
родиною.

соціального 

захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради, 
КУ «Центр 

надання 
соціальних 

послуг» 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком 

сільської ради

Сільський 

бюджет - - - - - -

5.3. З метою посилення контролю за 
поведінкою осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, запобігання 
вчиненню ними повторних злочинів, 
вживати заходів щодо встановлення 
в окремих випадках 
адміністративного нагляду за 
ініціативою поліції, постійно 
контролювати виконання положень 
Законів України «Про 
адміністративний  нагляд за 
особами, звільненими з місць 
позбавлення волі», «Про 
попередження насильства в сім'ї».

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, 
Знам’янський 

МРВ філії ДУ 

«Центр пробації» в 
Кіровоградській 

області

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет - - - - - -

Розділ IV.

Пункт 6. 

Охорона 

громадського 

порядку 

та безпека 

дорожнього
руху

6.1. Забезпечити охорону 
громадського порядку й безпеки під 

час святкування державних свят.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області Інші джерела - - - - - -
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Сільський 

бюджет - - - - - -

6.2. Посилити взаємодію 

інспекторів поліції з населенням, 
широко залучати громадян до 

охорони громадського порядку, 
профілактики правопорушень, 
боротьби зі злочинністю, 
запровадження інституту 

громадських помічників, згідно із 
Законом України «Про участь 
громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону». 
Надавати правову допомогу у 

створенні громадських формувань, 
спільно з представниками 

формування проводити рейди, 
відпрацювання, на предмет 
виявлення незаконної торгівлі 
алкоголем та тютюном інші 
заходи, не заборонені законом.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, сектор 

взаємодії з 
громадами ВП 

Кропивницького 

РУП по 

обслуговуванню 

Дмитрівської 
сільської 
територіальної 
громади, 

виконком 

сільської ради

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

6.3. Встановити контроль за 
експлуатаційним станом доріг та 
вулиць, забезпеченням учасників 
дорожнього руху комфортними та 
безпечними умовами дорожнього 
руху, проводити комплексне спільне 
обстеження вулично-дорожньої 
мережі.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, філія 
«Знам'янський 

райавтодор»  ДП 

«Кіровоградський 

облавтодор»  ВАТ 

ДАК 

«Автомобільні 
дороги України», 

відділ 
регіонального 
розвитку, 

Інші джерела - - - - - -
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містобудування, 
архітектури та 
житлово-
комунального 
господарства 
апарату сільської 
ради, виконком 

сільської ради

Сільський 

бюджет - - - - - -

6.4. 3 метою розкриття злочинів, 
пов'язаних з використанням 

транспортних засобів, провести 

комплексні профілактичні операції 
під умовною назвою: «Автобус», 

«Мотоцикліст», «Нетверезий водій».

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області Інші джерела - - - - - -

Відділ поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській 

області
Сільський 

бюджет 
- - - - - -

Інші джерела - - - - - -

Знам′янське міське відділення УСБУ в Кіровоградській області

Сільський 

бюджет 
- - - - - -

7.1. Систематично здійснювати 

перевірку ринку, підприємств 
торгівлі, інших об'єктів, які 
здійснюють оптову і роздрібну 
реалізацію алкогольних напоїв. 
Вживати заходів щодо виявлення та 
припинення діяльності підпільних 
цехів з виробництва 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв, фактів незаконного імпорту 
лікеро-горілчаної продукції та 
перекриття каналів контрабандного 
надходження підакцизних товарів у 
роздрібну мережу на території 
громади.

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області, УСБУ в 
Кіровоградській 

області, ГУ ДФС 

у Кіровоградській 

області, відділ 

економічного 

розвитку, 
інвестицій та 
комунальної 
власності апарату 

сільської ради, 
виконком 

сільської ради

Інші джерела - - - - - -

Розділ IV.

Пункт 7.

Заходи щодо 

посилення 

захисту 

економічних 

відносин від 

злочинних 

посягань

7.2. Організувати та провести 

оперативно-профілактичні 
відпрацювання, спрямовані на 

Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 

Сільський 

бюджет - - - - - -
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попередження і розкриття фактів 
розкрадання виробів з чорних та 
кольорових металів, у ході яких 
вжити заходів щодо виявлення та 
знешкодження організованих 
злочинних угруповань, що 
спеціалізуються на таких злочинах.

Кіровоградській 

області, ГУ ДФС 

у Кіровоградській 

області, виконком 

сільської ради

Інші джерела - - - - - -

Сільський 

бюджет 
150,0 150,0 - - - -

7.3. З метою поліпшення 
ефективності роботи, створення 
належних умов праці 
співробітників відділу поліції 
передбачити виділення коштів, у 

т.ч. за рахунок субвенції з 
бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади, згідно з 
вимогами чинного законодавства 
для проведення поточного ремонту 

адміністративної будівлі Відділу 

поліції №1 (м.Знам’янка) КРУП 

ГУНП в Кіровоградській області, 
оплата послуг з розробки 

проектно-кошторисної 
документації на проведення 
експертних висновків, придбання 
металопластикових вікон, 
придбання будівельних матеріалів 
для проведення поточного 

ремонту, придбання паливно-
мастильних матеріалів, придбання 
засобів зв’язку, інтегрованої 
інформаційно-телекомунікаційної 
автоматизованої системи 

відеоспостереження та відео 

аналітики, спецзасобів.

Фінансовий відділ 

сільської ради,
виконком 

сільської ради; 
Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
КРУП ГУНП в 
Кіровоградській 

області

Інші джерела - - - - - -
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РАЗОМ: 150,0 150,0 - - - -

____________________________________


