
 

 

    ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.04.2018  м.Глухів  №318  

  

Про Комплексну міську програму «Правопорядок на 2018-2022 роки»    

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Глухівської міської ради щодо 

затвердження  Комплексної міської програми «Правопорядок на 2018 рік» з метою 

забезпечення особистої безпеки громадян, протидії злочинності, створення організаційно-

правових та матеріально-технічних передумов для запобігання і розкриття злочинів, 

зміцнення законності та правопорядку в місті, керуючись  пунктом 22 частини першої статті 

26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити  Комплексну міську програму «Правопорядок на 2018 -2022 роки» (додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування заходів вищезазначеної програми. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 31.03.2017 року № 211 «Про 

Комплексну міську програму «Правопорядок на 2017 рік». 

4. Організацію виконання програми покласти на відділ з правової та внутрішньої політики Глухівської 

міської ради (Демченко О.А.), координацію – на керуючу справами виконавчого комітету міської ради 

Гаврильченко О.О., контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань місцевого 

самоврядування, дотримання законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та запобігання 

корупції (Фетищенко В.Ф.). 

Міський голова                                                                        М. Терещенко 

 

Вкладення: 
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Паспорт 

Комплексної міської програми «Правопорядок на 2018 - 2020 роки» 

(далі – Програма) 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Глухівської міської ради 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 

3. Розробник Програми Відділ з правової та внутрішньої політики 

міської ради  

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет Глухівської міської ради, 

Відділ з правової та внутрішньої політики 

міської ради 

5. Учасники Програми Глухівський відділ поліції ГУ НП в Сумській 

області;  

Глухівський міський відділ УСБУ в Сумській 

області; 

Глухівський об’єднаний міський військовий 

комісаріат; 

Військові частини дислоковані на території 

міста; 

Глухівський відділ Шосткинської місцевої 

прокуратури; 

Центральна районна лікарня; 

Відділ освіти міської ради; 

Управління соціального захисту населення 

міської ради; 

Управління житлово-комунального господарства 

та містобудування міської ради 

 

6. Термін реалізації 

Програми 

2018  - 2022 роки 

6.1. Етапи виконання Програми  I етап: 2018 - 2020  роки 

ІІ етап: 2021 -2022 роки 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

у тому числі: 

 

 

- 

7.1. Коштів міського бюджету, 

тис. гривень 

136,24 

7.2 Коштів інших джерел  

 

 

ВСТУП 
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 Комплексна міська програма «Правопорядок на 2018 - 2022 роки» та 

основні напрямки діяльності та заходи щодо її реалізації (далі – Програма) 

розроблено відділом з правової та внутрішньої політики Глухівської міської 

ради із відповідальними структурними підрозділами виконавчого комітету 

Глухівської міської ради та територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади в Сумській області. 

 Програма визначає цілі, завдання забезпечення конституційних прав та 

свобод людини. За кожним напрямом сформульовані проблемні питання. 

Заходи, що реалізуються, повинні закласти основу для створення стабільної 

оперативної обстановки на території Глухівської міської ради. 

 Відповідно до Програми головні завдання будуть спрямовані на 

поступове нарощування зусиль правоохоронних органів, органів місцевого 

самоврядування і громадськості щодо забезпечення сталого правопорядку на 

території Глухівської міської ради; створення умов, що сприяють комфортному 

та безпечному руху транспортних засобів й пішоходів. 

Напрями та заходи Програми конкретизуються в додатках 1,2 

(додаються). 
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1.1. Дотримання належного рівня правопорядку і громадської 

безпеки на території Глухівської міської ради «Безпечне місто» 

Глухівським відділом поліції ГУ НП в Сумській області у взаємодії з 

виконавчим комітетом Глухівської міської ради на постійній основі 

вживаються заходи щодо протидії злочинам та правопорушенням, забезпечення 

належного рівня правопорядку, громадської безпеки, гарантованих 

Конституцією України прав громадян. 

Підсумовуючи роботу служб Глухівського ВП за 10 місяців 2017 року 

можна зробити висновок, що досягнуті певні результати в оперативно-

службовій діяльності.  

За 12 місяців 2017 року до чергової частини Глухівського ВП надійшло 

4326 заяв та повідомлень про скоєння злочинів та інших правопорушень на 

території обслуговування. З них 892 – зареєстровано в ЄРДР  3237 – списано до 

справи; 29 –  рішення не прийнято; 164 – приєднано до ЄРДР; 4 – передано до 

інших ОВС.  

Погіршилась робота з профілактики злочинності на території 

обслуговування Глухівського ВП: 

Зменшилась кількість злочинів скоєних особами в стані алкогольного 

сп’яніння - 49 (в минулому році – 59); кількість  злочинів  скоєних 

неповнолітніми - 13 (в минулому році -15). 

Проте втричі збільшилась кількість злочинів скоєних групою осіб 36 (в 

минулому році - 7), кількість злочинів скоєних особами, які раніше вчиняли 

злочини 125 (в минулому році - 107). 

На рівні з минулим роком  скоєна кількість злочинів скоєних особами у 

яких судимість не знята та не погашена - 66 (в минулому році - 66) 

Зменшилась загальна кількість злочинів - 540 (в минулому році - 631), та 

кількість тяжких злочинів 151 (в минулому році - 169), проте, збільшилась 

кількість зареєстрованих особливо-тяжких злочинів  10 (в минулому році  -  4). 

 

1.2. Антитерористичні заходи 

Аналіз інформації, що надходить до Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України, вказує на зростання протягом 2015-2017 років рівня 

терористичної загрози в деяких європейських та сусідніх з Україною держав. 

Підвищилась вірогідність поширення на територію нашої держави проявів 

міжнародного тероризму. Відслідковується тенденція до збільшення кількості 

злочинів терористичної спрямованості, у тому числі з використанням 

вибухових пристроїв.  

Особливої актуальності проблема боротьби з тероризмом на теренах 

держави набула у зв’язку з проведення антитерористичної операції на сході 

нашої держави. 

Досить актуальною залишається проблема нелегальної міграції, існування 

каналів нелегальних переправ з використанням території області в якості 

транзитної. 
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В останні роки мали місце неодноразові випадки повідомлень до 

правоохоронних органів області про мінування об'єктів транспорту, 

підприємств та установ, навчальних закладів тощо. 

Зазначена тенденція призводить до збільшення числа потерпілих, несе у 

собі загрозу безпеці громадян та дестабілізацію обстановки в суспільстві. 

Важливою складовою у попередженні терористичних проявів є 

профілактична діяльність серед організацій, схильних до застосування силових 

методів політичної боротьби. 

 

1.3. Захист державного суверенітету та територіальної  

цілісності держави 

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» необхідна своєчасна доставка призовників до обласного збірного 

пункту для проходження медичної комісії та відправки у війська.  

Протягом останніх років в країні відбуваються складні суспільні процеси. 

Під загрозою знаходиться територіальна цілісність України. Поширюються 

сепаратистські настрої та провокативні дії. Подібна підривна діяльність 

дестабілізує ситуацію, змушує країну жити в очікуванні агресії. 

У цей час відбувається реформування та реорганізація Збройних Сил 

України, силових та інших військових формувань. Створюються боєздатні, 

мобільні, якісно підготовлені, всебічно забезпечені, професійні Збройні Сили 

України, які здатні швидко реагувати на реальні і потенційні загрози 

національній безпеці у військовій сфері, ефективно стримувати та гарантовано 

ліквідувати збройний конфлікт на ранній стадії його виникнення, не 

допускаючи переростання в масштабну агресію, та спроможних брати активну 

участь у міжнародних заходах з підтримання миру і безпеки. 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є посилення захисту держави, державного суверенітету, 

територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів 

держави, фінансове забезпечення своєчасної  роботи призовної комісії та 

доставки призовників до обласного збірного пункту для проходження медичної 

комісії та відправки у війська, створення комплексу програмно-апаратних, 

технічних засобів та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки громадян від проявів тероризму та інших загроз, інформаційної 

підтримки служб реагування та забезпечення життєдіяльності, а також 

управління об’єктами та системами житлово-комунального господарства та 

громадського транспорту, запобігання виникненню умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень, забезпечення захисту конституційних прав та 

свобод людини, підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на 

вулично-дорожній мережі на території Глухівської міської ради. 
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3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки та етапи виконання Програми 

 

3.1. Боротьба зі злочинністю «Безпечне місто» 

Оптимальним шляхом вирішення зазначених у пункті 1 розділу 1 

проблем є проведення заходів на таких пріоритетних напрямках як:  

захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань; 

протидія організованій злочинності і корупції; 

зменшення кримінального тиску на економічні відносини; 

мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище; 

запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму; 

протидія рецидивній злочинності; 

охорона громадського порядку; 

матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи, а 

також більш широке залучення громадськості, громадських формувань до 

забезпечення охорони правопорядку у територіальних громадах;  

удосконалення управління безпекою дорожнього руху; 

підвищення експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі 

області; 

удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;    

підвищення безпеки пасажирських перевезень;                                                

підвищення доступності та ефективності надання екстреної медичної 

допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах; 

підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки 

дорожнього руху; 

удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності. 

Засобами розв’язання проблем є подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності, координація дій суб’єктів управління у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, реалізація комплексу заходів, у тому числі 

профілактичного характеру, що знижують кількість дорожньо-транспортних 

пригод з постраждалими.  

 

3.2. Антитерористичні заходи 

При вжитті на території Глухівської міської ради комплексних заходів з 

боку органів місцевого самоврядування щодо забезпечення стабільності. 

Пріоритетна увага надається питанням: 

попередження терористичних проявів шляхом усунення потенційних 

джерел небезпеки, унеможливлення здійснення терористичних актів; 

розроблення  методик та проведення комплексу заходів, направлених на 

виявлення осіб, причетних до екстремістських та терористичних організацій, 

які на законних підставах прибувають (прибули) на територію міста, області, 

України; 

організації та проведенню спільних антитерористичних командно-

штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань з протидії можливим 
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терористичним проявам на об'єктах державної важливості,  

народногосподарських об'єктах Глухівським відділом управлінням Служби 

безпеки України в Сумській області із Глухівським відділом поліції (м. Глухів), 

підпорядкованого Головному управлінню Національної поліції в Сумській 

області. 

 

3.3. Захист державного суверенітету та територіальної 

цілісності держави 

Вжити в області комплекс заходів з боку органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підготовки та 

максимальної  ефективності  використання бойових можливостей військових 

частин територіальної оборони. 

Забезпечення охорони важливих об’єктів, місцевих державних 

адміністрацій, організація блокпостів, проведення боротьби з диверсійно-

розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та 

антидержавними незаконно утвореними озброєними формуванням, допомога в 

охороні та захисту державного кордону тощо. 

Залучаються до цієї роботи всі наявні ресурси: як економічні, так і 

фізичні. 

 

4. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями та заходами Програми є: 

стабілізація криміногенної ситуації на території Глухівської міської ради, 

створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 

розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 

реалізація їх на практиці; 

посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження 

суб’єктами господарювання господарської діяльності, набуттям та реалізацією 

майнових прав; 

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

організованій злочинності та корупції; 

запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, 

встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних 

до їх вчинення; 

забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту 

від жорстокого поводження, експлуатації та насильства; 

здійснення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

заходів з профілактики правопорушень; 

удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення профілактичної діяльності; 

обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних 

проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх протиправних 

явищ в регіоні; 
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недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх;  

організація навчання населення Правилам дорожнього руху та здійснення 

інформаційно-просвітницької діяльності серед різних соціально-вікових груп 

населення, пов'язаної з профілактикою безпеки дорожнього руху; 

організація та здійснення заходів щодо поліпшення надання медичної 

допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних подій та медичного 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

організація та здійснення заходів, пов'язаних з профілактикою дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму; 

організація пропаганди безпеки дорожнього руху; 

розроблення  методик та проведення комплексу заходів, направлених на 

виявлення осіб, причетних до екстремістських та терористичних організацій, 

які на законних підставах прибувають (прибули) на територію  міста, області, 

України; 

забезпечення моніторингу за порядком в’їзду-виїзду і перебування на 

території Глухівської міської ради представників ісламських організацій та 

центрів; 

залучення населення до виявлення місць концентрації (перебування) 

нелегальних мігрантів, місць тренувальних зборів організацій, які мають ознаки 

воєнізованих формувань; 

організація та проведення антитерористичних командно-штабних і 

тактико-спеціальних навчань та тренувань з протидії можливим терористичним 

проявам на об'єктах державної важливості,  народногосподарських об'єктах; 

проведення аналізу надійності систем охорони об'єктів державної 

важливості, залізничного і автомобільного транспорту, життєзабезпечення 

населення, підприємств, установ та організацій; 

посилення контролю за прибуттям, місцеперебуванням і переміщенням 

територією Глухівської міської ради осіб із регіонів та держав, де набули 

поширення прояви міжнародного екстремізму та тероризму; 

організація оперативного контролю за ефективністю систем охорони 

об'єктів державної важливості, залізничного і автомобільного транспорту, 

життєзабезпечення  населення, підприємств, установ та організацій, виявлення 

порушень установленого порядку чи низької ефективності вжитих заходів; 

Виконання Програми дасть змогу: 

зменшити корупційну складову у діях державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування; 

запобігти незаконному втручанню криміналітету у роботу 

бюджетоутворюючих галузей економіки Глухівської міської ради, кредитно-

фінансової системи, зовнішньо-економічну діяльність; 

підвищити ефективність заходів щодо виявлення і знешкодження 

вітчизняних та міжнародних організованих злочинних угруповань, зокрема тих, 

які діють у сфері незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, торгівлі 

людьми, а також пов’язаних з нелегальною міграцією;  
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активізувати діяльність органів місцевого самоврядування, пов’язану з 

профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із 

залучення до цього процесу громадськості; 

забезпечити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 

громадських місцях; 

підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання 

молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики 

правопорушень, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-

виховних програм, спецкурсів, підготовки і видання матеріалів з питань 

профілактики правопорушень; 

стабілізувати криміногенну ситуацію на території Глухівської міської 

ради шляхом подолання правового нігілізму та запобігання криміналізації 

населення; 

не допустити на територію Глухівської міської ради осіб, які мають 

зв’язки з терористичними організаціями; 

забезпечити дотримання вимог Законів України «Про правовий статус 

іноземців»; 

забезпечити безпеку населення, цілісність майнових комплексів; 

попередити виникнення критичних ситуацій, визначення моделей 

можливих терористичних проявів, нелегальної міграції, контрабандного 

переміщення товарів, зброї, наркотиків, радіоактивних матеріалів через 

територію Глухівської міської ради; 

здійснити охорону та оборону важливих об’єктів і комунікацій; 

підвищити рівень безпеки дорожнього руху; 

забезпечити умови безаварійного перевезення пасажирів та небезпечних 

вантажів; 

підвищити оперативність та якість надання допомоги потерпілим у ДТП; 

зменшити кількість рецидивів злочинів та інших правопорушень; 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до неї.  

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить                

136,24 тис. гривень. 

Напрямки діяльності та заходи Програми викладено в додатку 2. 

 

5. Контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ з 

правової та внутрішньої політики Глухівської міської ради. 

Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення 

моніторингу криміногенного стану, безпеки дорожнього руху на території 

Глухівської міської ради. 

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, 

узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення 

ефективності реалізації Програми. Моніторинг проводиться на підставі даних 

правоохоронних та контролюючих органів. 
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Учасники Програми аналізують хід реалізації Програми та надають 

відділу з правової та внутрішньої політики Глухівської міської ради звіт і 

пропозиції щодо заходів з її виконання до 1 липня 2018 -2022 року та 1 січня 

2019 -2023 року.  

Відділ з правової та внутрішньої політики Глухівської міської ради до 1 

серпня 2018 - 2022 року та 1 лютого 2019 - 2023 року узагальнює подану 

інформацію, готує звіт про реалізацію Програми та подає його на розгляд 

міському голові. 

Звіт про реалізацію Програми заслуховується на постійній комісії з 

питань місцевого самоврядування,  дотримання законності, правопорядку, 

регламенту,  депутатської етики та запобігання корупції, висвітлюється в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Глухівської 

міської ради.  
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Додаток 1  

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

 

          тис. гривень 

Обсяг коштів, що пропо-

нується залучити на 

виконання Програми 

Роки виконання 
Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І етап ІІ етап 

2018 2019 2020 2021 2022 

Обсяг ресурсів, усього, 

 

 

64,24 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

136,24 

 у тому числі: 

обласний бюджет       

міський бюджет 
 

64,24 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,24 

 
кошти інших джерел       
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Додаток 2  

до Програми 

 

Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації Комплексної міської програми  

«Правопорядок на 2018 - 2022 роки» 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріори-

тетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Д
ж

ер
ел

а
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 Джерела та обсяги фінансування, 

тис.грн. 

Очікувані 

результати Всьо-

го 

у тому числі: 

І етап ІІ етап 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю «Безпечне місто» 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Організація 

проведення 

профілактич-

них заходів 

Здійснення аналізу стану 

криміногенної обстановки на 

території Глухівської міської ради та 

за його результатами розроблення 

додаткових комплексних заходів 

щодо запобігання злочинності 

Щопівроку 

2018-2022 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області  

 

      

Оздоровлен-

ня криміно-

генної обста-

новки на 

території 

Глухівської 

міської ради 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація постійного інформування 

населення про результати діяльності 

органів поліції міста по боротьбі зі 

злочинністю, розкриття особливо 

тяжких та тяжких злочинів, що 

набули значного резонансу серед 

населення міста 

Щопівроку 

2018-2022 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

 

 

 

 

 

      

Підвищення 

правової 

культури 

населення, 

авторитету 

право 

охорон-них 

органів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Забезпечення проведення в 

бібліотеках, навчальних закладах 

міста інформаційно-пропаган-

дистських, тематичних акцій, 

конкурсів з питань профілактики 

правопорушень, правового виховання 

громадян, роз’яснення відповідних 

актів законодавства 

 

 

Щопівроку 

2018-2022 

Глухівський 

відділ поліції 

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Покращення 

правового 

виховання 

населення 

Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо єдності 

території держави та недопустимості 

розпалювання ідей сепаратизму, 

необхідності інформування органів 

поліції про осіб, які закликають до 

зміни територіального устрою 

держави, тощо 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ УСБУ в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ 

Шосткинської 

місцевої 

прокуратури, 

виконавчий 

комітет 

Глухівської 

міської ради  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Проведення конференцій, семінарів, 

громадських слухань, «круглих 

столів» з питань протидії 

сепаратизму, тероризму, організованої 

злочинності, кримінальних порушень 

податкового законодавства, 

профілактики злочинів, правової 

освіти 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ УСБУ в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ 

Шосткинської 

місцевої 

прокуратури 

 

       

Усього за напрямком 1.1. Програми         
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протидія ко-

рупції, еко-

номічній та 

організованій 

злочинності, 

боротьба з 

незаконним 

обігом нарко-

тиків, органі-

зація роботи 

щодо розкри-

ття та розслі-

дування кри-

мінальних 

правопоруше

нь, розшуку 

злочинців, 

зберігання 

зброї, 

Викриття та знешкодження 

організованих злочинних угруповань, 

у тому числі з корумпованими 

зв’язками. 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Оздоровлен-

ня криміно-

генної обста-

новки на 

території 

Глухівської 

міської ради,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

забезпечен-

ня безпеки 

дорожнього 

руху.   

Виявлення фактів незаконного 

розподілу, розкрадання, нецільового 

використання бюджетних коштів, 

насамперед тих, що виділяються з 

резервного фонду бюджету та на 

фінансування соціальних програм, 

вжиття заходів щодо припинення 

протиправної діяльності розпоряд-

ників бюджетних коштів усіх рівнів 

 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Протидія 

розкраданню 

бюджетних 

коштів 

Забезпечення реалізації анти-

корупційного законодавства, зокрема 

щодо запобігання та протидії корупції 

в публічній і приватній сферах 

суспільних відносин, відповідно до 

чинного законодавства відшкоду-

вання завданої внаслідок вчинення 

корупційних правопорушень шкоди, 

поновлення порушених прав, свобод 

та інтересів громадян 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ УСБУ в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ 

Шосткинської 

місцевої 

прокуратури 

 

      

Запобігання 

та протидія 

корупції 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Організувати вивчення питання 

порядку формування і затвердження 

цін/тарифів на послуги галузі 

житлово-комунального господарства 

(опалення, централізованого водо- 

постачання та водовідведення, інше), 

застосування тарифів без урахування 

умов економічної обґрунтованості, 

освоєння та використання бюджетних 

асигнувань 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в Сумській 

області 

 

       

Проведення відповідно до чинного 

законодавства вибіркових перевірок 

виплати заробітної плати, 

застосування відповідних санкцій до 

керівників підприємств-боржників, 

які порушують законодавство про 

оплату праці 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області, 

Глухівський 

відділ 

Шосткинської 

місцевої 

прокуратури, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

Глухівської 

міської ради 

 

      

Забезпечення 

дотримання 

трудового за-

конодавства 

України 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Проведення профілактично – роз’яс-

нювальної роботи серед населення 

території Глухівської міської ради 

щодо запобігання діям шахраїв, 

квартирних злодіїв, дотримання 

правил безпеки щодо захисту життя, 

здоров’я та особистого майна на 

вулицях у темний час доби 

2018-2022 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

 

Проведення перевірки розважальних 

закладів та місць масового відпочинку 

населення з метою недопущення 

розповсюдження наркотичних засобів  

 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Недопуще-

ння втягне-

ння непов-

нолітніх у 

наркоманію 

Контроль за діяльністю суб’єктів 

господарювання, що реалізують 

лікарські засоби, що містять 

наркотичні речовини 

2018-2022 
Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області, 

Центральна 

районна лікарня 

 

      

Перекриття 

каналів ви-

току з ле-

гального 

обігу під-

контроль-

них речовин 
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Посилення контролю за 

культивуванням та забезпеченням 

охорони нарковмісних рослин 

сільськогосподарськими підпри-

ємствами. Забезпечення знищення 

пожнивних залишків після збору та 

переробки врожаю. 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Недопущен-

ня витоку в 

незаконний 

обіг макової 

та конопля-

ної сирови-

ни, що ви-

користовуєть

ся для виго-

товлення 

наркозасобів 
  



 

22 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Здійснення профілактичних заходів 

щодо попередження дитячого 

жебракування, вилучення 

бездоглядних дітей з вулиці, їх 

правового та соціального захисту, 

притягнення до відповідальності 

дорослих, які втягують підлітків у 

злочинну діяльність, жебрацтво, 

пияцтво, наркоманію. Забезпечення 

своєчасного виявлення 

неблагополучних сімей, їх облік і 

систематичну перевірку умов 

утримання та виховання 

неповнолітніх 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області,  

служба у справах 

дітей Глухівської 

міської ради, 

відділ освіти 

Глухівської 

міської ради 

 

      

Попереджен

ня дитячої 

злочинності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематичне проведення рейдів по 

місцях відпочинку молоді з метою 

виявлення та припинення порушень 

правил торгівлі спиртними напоями, 

тютюновими виробами, продажу 

зазначених виробів неповнолітнім. За 

результатами рейдів ініціювати 

закриття установ, що допускають 

вказані порушення 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

(м. Глухів), 

підпорядкований 

Головному 

управлінню 

Національної 

поліції в 

Сумській області,  

служба у справах 

дітей Глухівської 

міської ради, 

відділ молоді та 

спорту 

Глухівської 

міської ради 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Проведення позапланових перевірок 
умов зберігання вогнепальної, 
гладкоствольної, нарізної та 
травмотичної зброї, порядку її 
зберігання, видачі, наявності 
страхових полісів, а також проведення 
роз’яснювальної роботи серед 
власників зброї, щодо порядку її 
зберігання і використання 

 

2018-2022 
 
 
 
 
 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

 

 

 

 

 

 

      

Попереджен
ня злочинів 
з 
використан
ням зброї 
 
 
 
 
 
 

Організація постійного інформування 
населення щодо стану безпеки 
дорожнього руху на автошляхах на 
території Глухівської  міської ради 
через місцеві засоби масової 
інформації 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Підвищення 
правової 
культури 
населення, 
авторитету 
працівників 
поліції 
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Забезпечення реалізації навчальних 
планів і програм загальноосвітніх 
навчальних закладів за темами 
безпеки дорожнього руху та безпечної 
поведінки на вулицях та дорогах 
шляхом організації безперервної 
навчально-роз’яснювальної роботи, 
формування в молоді громадської 
думки щодо негативного іміджу 
громадян, які порушують правила 
дорожнього руху 

 
2018-2022 

 

Відділ освіти 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

 

Зниження 

кількості 

дорожньо-

транспорт-

ного трав-

мування 

серед дітей 

 

Забезпечення розвитку діяльності 

загонів юних інспекторів руху, 

проведення конкурсу дитячого 

малюнка з безпеки дорожнього руху, 

участь переможців у обласних 

конкурсах 

 

2018-2022 Відділ освіти 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Вивчення 
неповноліт-
німи правил 
безпечної 
поведінки на 
дорозі в 
ігровій фор-
мі та зни-
ження рівня 
дорожньо-
транспортно-
го травма-
тизму 
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 Здійснення профілактичних заходів, 

спрямованих на попередження 

дорожньо-транспортних пригод, за 

участю всіх категорій учасників 

дорожнього руху шляхом організації 

безперервної навчально - роз’ясню-

вальної роботи та формування 

свідомості громадян з питань 

дотримання безпеки дорожнього руху 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

 

      

Поліпшення 

знання пра-

вил дорож-

нього руху, 

умінь та 

навичок во-

діїв та во-

дійської 

дисципліни, 

зменшення 

кількості 

ДТП з їх 

вини 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 Протидія розкраданню бюджетних 
коштів при проведенні тендерних 
процедур 

2018-2022 Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській 

області,  
Шосткинська 

ОДПІ ГУ ДФС у 
Сумській області 

        

Боротьба з незаконним обігом 
підакцизних товарів 

2018-2022 

 

Шосткинська 
ОДПІ ГУ ДФС у 
Сумській області 
 

 

       

Проведення просвітницької діяль-
ності, спрямованої на формування 
негативного ставлення до про-
типравних дій. Проводити тижні 
правових знань у загальноосвітніх 
навчальних закладах з метою 
профілактики правопорушень та 
популяризації правових знань серед 
молоді 

2018-2022 Відділ освіти 
Глухівської 
міської ради 

 

        

Підвищення 

правового 

рівня знань 

молоді 

 

Усього за напрямком 1.2. Програми         

1.3 

 

 

 

 

 

Заходи 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

 

 

Утримання міського пункту охорони 

громадського порядку по вул. 

Ціолковського, 6 (забезпечення 

фінансування комунальних послуг) 

2018-2022 Виконавчий 

комітет 

Глухівської 

міської ради 

М
іс

ь
к
и

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

23,24 11,24 12    Покращанн

я умов 

охорони 

громадськог

о порядку 
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Усього за напрямком 1.3. Програми 
 

М
іс

ь
к
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 23,24 11,24 12 

 

    

 

Усього за напрямком 1. Програми 

 М
іс

ь
к
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

23,24 11,24 12     

2. Антитерористичні заходи 

2.1 Організаційні 

заходи 

Проведення комплексу заходів, 

направлених на виявлення осіб, 

причетних до екстремістських та 

терористичних організацій, які на 

законних підставах прибувають 

(прибули) на територію міста, області 

чи України 

 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в 

Сумській області 

       Недопущен-ня 

на тери-торію 

Глухівської 

міської ради 

осіб, які ма-

ють зв’язки з 

терористичним

и організа-

ціями Забезпечення моніторингу за 

порядком в’їзду - виїзду і перебування 

на території Глухівської міської ради 

представників організацій та центрів, 

які підозрюються у терористичній 

діяльності 

 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в 

Сумській області 
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  Залучення населення до виявлення 

місць концентрації (перебування) 

нелегальних мігрантів, місць 

тренувальних зборів організацій, які 

мають ознаки воєнізованих 

формувань 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області, 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

       Недопущенн

я викорис-

тання тери-

торії 

Глухівської 

міської ради 

для діяль-

ності неза-

конних 

воєнних 

формувань 

Організація та проведення спільних 

антитерористичних тренувань і 

тактико спеціальних навчань із 

Глухівським міським відділом УСБУ 

в Сумській області, Глухівський 

відділ поліції ГУ НП в Сумській 

області 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області, 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

       Вдосконален-

ня кордина-

ційних меха-

нізмів між 

УСБУ та 

підрозділами 

Нацполіції 

Організація та проведення командно-

штабних і тактико-спеціальних 

навчань та тренувань з протидії 

можливим терористичним проявам на 

об’єктах державної власності, 

важливих народногосподарських 

об’єктах, місцях масового скупчення 

людей 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області, 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

       Забезпечен-ня 

безпеки 

населення, 

цілісності 

майнових 

комплексів 
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  Проведення занять у органах 

виконавчої влади, навчальних 

закладах, лікарнях (із залученням 

працівників Глухівського міського 

відділу УСБУ в Сумській області) 

щодо  тактики дій персоналу в умовах 

вчинення терористичного акту 

2018-2022 Структурні під-

розділи 

виконавчого 

комітету 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області 

       Забезпечен-

ня безпеки 

населення та 

ціліснос-ті 

майнових 

комплексів 

Проведення, із залученням засобів 

масової інформації, інформаційно-

роз’яснювальної роботи з метою 

недопущення випадків скоєння 

злочинів з ознаками терористичного 

характеру 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Організація постійного інформування 

населення про результати діяльності 

Глухівського міського УСБУ в 

Сумській області по розкриттю 

особливо тяжких злочинів, що набули 

значного резонансу населення 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області 

       Забезпечен-

ня безпеки 

населення 

 

Усього за напрямком 2.1. Програми 

 

 

       

2.2 Правоохо-

ронні заходи 

Посилення контролю за прибуттям, 

місцеперебуванням і переміщенням 

територією міста, області осіб із 

регіонів та держав, де набули 

поширення прояви міжнародного 

екстремізму та тероризму 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області, 

Глухівський 

відділ поліції  

ГУ НП в 

Сумській області 

       Попереджен-

ня можливих 

терористични

х актів, неле-

гальної міг-

рації, кон-

трабандного 

переміщення 

товарів,зброї, 

нар-котиків, 

радіоактивни

х матеріалів 

через тери-

торію об-

ласті 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Визначення місць зберігання та 

захоронення отруйних, хімічних 

речовин, які можуть бути використані 

для здійснення терористичного акту 

2018-2022 Глухівський 

міський відділ 

УСБУ в Сумській 

області 

       Створення 

переліку 

потенційно 

небезпечни

х об’єктів  

Усього за напрямком 2.2. Програми         

Усього за напрямком 2 Програми 

  

       

3. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності держави 

3.1 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Надання допомоги військовій частині 

А 4590 

 

  

 

2018-2022 

 

Фінансове 

управління 

міської ради, 

виконавчий 

комітет 

Глухівської 

міської ради 

М
іс

ь
к
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 42 20 22    Забезпечення 

матеріально-

технічної бази 

військових 

частин 

Заходи для забезпечення  призову 

громадян України на строкову 

військову службу: 

2018-2022  
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Проведення інформаційно-

розяснювальної роботи серед 

місцевого населення щодо мети, 

важливості проведення заходів 

призову на строкову військову службу 

через засоби масової інформації 

2018-2022 Відділ з правової 

та внутрішньої 

політики 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

  

      Врегулюван-

ня питань 

щодо 

забезпечення 

правового і 

соціального 

захисту 

військовослу

жбовців та 

членів їх 

сімей 

Проведення інформаційних днів щодо 

основних питань призову громадян на 

строкову військову службу у 2017 

році серед керівників підприємств, 

установ та організацій 

2018-2022 Відділ з правової 

та внутрішньої 

політики 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

  

      Підвищення 

відповідаль-

ності за 

порушення 

законодавств

а про 

оборону, 

мобілізацій-

ну  

підготовку та 

мобілізацію 

Перевезення призовників до 

обласного збірного пункту  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 Виконавчий 

комітет 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

М
іс

ь
к
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

22 10 12    Укомплектув

ання 

збройних сил 

України 



 

33 

 

  Перевезення призовників до обласної 

призовної дільниці для проходження 

медичної комісії 

 

 

2018-2022 Виконавчий 

комітет 

Глухівської 

міської ради, 

Глухівський 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

М
іс

ь
к
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

18 8 10    Укомплектув

ання 

збройних сил 

України 

 

Усього за напрямком 3.1. Програми 

 М
іс

ь
к
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 82 38 44     

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності загонів 

територіальної оборони (харчування, 

перевезення, вирішення соціально-

побутових проблем) 

 

2018-2022 

 

 

 

Виконавчий 

комітет 

Глухівської 

міської ради; 

Глухівський 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

М
іс

ь
к
и

й
 б

ю
д

ж
е
т 

31 15 16    Забезпечен-

ня 

боєготовно-

сті 

підрозділів 

територіа-

льної 

оборони 

Усього за напрямком 3.2. Програми 

 

 М
іс

ь
к
и

й
  

б
ю

д
ж

ет
 31 15 

 

 

 

 

16     

Усього за напрямком 3 Програми 

 

 

М
іс

ь
к
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 113 53 60     
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Загальна сума по заходах Програми 

 

О
б

л
ас

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

      

 

М
іс

ь
к
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

136,24 64,24 72    

 

У
сь

о
г
о

 

136,24 64,24 72    

 

 

 

 

 

 

  

 
 


