
 

 
УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

08 квітня 2021 року                                                                                                                № 380-VІІІ 

 

Про затвердження Програми забезпечення  

ефективності боротьби зі злочинністю,  

охорони громадського порядку та підвищення 

безпеки дорожнього руху на території  

Саф’янівської сільської територіальної громади  

Ізмаїльського району Одеської області  

на 2021-2025 роки 

 

          Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою забезпечення правопорядку на території Саф’янівської сільської територіальної 

громади, конституційних прав громадян, протидії злочинності, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та підвищення безпеки дорожнього руху на території 

Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 

2021-2025 роки (додається). 

 

2. Фінансовому управлінню Саф’янівської сільської ради забезпечити фінансування видатків 

на заходи, що передбачені Програмою забезпечення ефективності боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та підвищення безпеки дорожнього руху на 

території Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021-2025 роки 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району з питань з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного та інвестиційного розвитку громади. 

 

 

 

   

Саф’янівський сільський голова                                           Наталія ТОДОРОВА 
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1. Паспорт Програми   
          

1 Ініціатор розробки 

Програми: 

Ізмаїльський районний відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в Одеській області 

2 Розробник Програми: Ізмаїльський районний відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в Одеській області 

3 Відповідальний 

виконавець Програми: 

Ізмаїльський районний відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в Одеській області 

4 Учасники Програми - фінансове управління Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

- управління освіти  Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області;  

- служба у справах дітей  Саф’яновської сільської 

ради Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та спорту 

Саф’яновської сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області  

         

5 Мета Програми Забезпечення правопорядку на території  

Саф’яновської сільської територіальної громади,  

конституційних прав громадян, протидія злочинності. 

6 Термін реалізації 

Програми: 

2021– 2025роки 

7 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми: 

бюджет Саф’яновської сільської ради Ізмаїльського 

району одеської області  

 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми 

Обсяг фінансових ресурсів  бюджетних коштів 

Саф’яновської сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області, усього:  250,0тис.грн., з них по 

роках:  

2021рік –50,0тис.грн.; 

2022 рік – 50,0,0тис.грн.; 

2023рік – 50,0тис.грн.; 

2024 рік – 50,0тис.грн.; 

2025 рік - 50,0тис.грн. 

9 Очікувані результати Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити стабільну криміногенну ситуацію в 

Саф’яновській сільській територіальній громаді; 

- налагодити співпрацю поліції з органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування в Саф’яновській 

сільській територіальній громаді з протидії 

злочинності; 

- забезпечити дотримання конституційних прав 

громадян; 

- формувати здоровий спосіб життя, запобігати 

негативним явищам у молодіжному середовищі; 

10 Контроль за виконанням 

програми 

Покладається на постійну комісію з  питань 

законності, мандату, депутатської діяльності, етики та 

регуляторної політики 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до 

ускладнення криміногенної ситуації та виникнення нових форм і способів вчинення 

протиправних діянь, що зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до 

розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів 

соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та 

зменшення кількості скоєних злочинів. Це одна з найважливіших проблем, що потребує 

невідкладного розв'язання. 
Розташування Саф’яновської сільської територіальної громади та розвинена її 

транспортна інфраструктура обумовлюють існування значного пасажиро-вантажного потоку 
і контрабандного ввезення (транзиту) зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Беручи до 
уваги загальну тенденцію до посилення на міжнародному рівні заходів з протидії 
терористичним проявам, нагальною залишається проблема впровадження ефективних 
механізмів нейтралізації потенційних умов, які сприяють поширенню терористичних загроз в 
Україні. 

Зокрема, відмічається тенденція до зростання потоків нелегальної міграції, торгівлі 

людьми, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та 

наркотичних речовин.  

 Поряд з цим, криміногенна ситуація на території Саф’яновської сільської 

територіальної громади продовжує залишатися складною, а профілактика злочинності 

вимагає додаткових заходів організаційного та практичного характеру. Попереджувально-

профілактичні заходи цілеспрямовано починають виконувати громадські помічники 

дільничних офіцерів поліції. 

 Домінуючою проблемою залишається забезпечення охорони громадського порядку, 

комплексне використанням сил і засобів в системі єдиної дислокації, своєчасне 

маневрування групами реагування патрульної поліції. 

 З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналітетом ускладнюється тим, що 

оперативні підрозділи періодично відволікаються для охорони громадського порядку. З року 

в рік зростає кількість поставлених на облік наркоманів і неповнолітніх, які з причин 

низького ступеня зайнятості та працевлаштування допускають правопорушення. 

 Поширений характер набувають злочини, пов'язані з незаконним заволодінням 

транспортними засобами, крадіжками майна громадян. 

 Потребує покращення роботи з громадськими формуваннями,  відновлення та 

утримання пунктів охорони громадського порядку. 

 Малоефективними є заходи з протидії рецидивної злочинності, надання раніше 

судимим допомоги в соціальній адаптації 

 Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про злочини та події 

кримінального характеру застарілий автопарк, недостатність спецтехніки, засобів зв'язку, 

комп'ютерної техніки. 

3. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму 

законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення 

заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, 

що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної ситуації в 

Саф’яновської сільської територіальної громади, оздоровлення соціально-економічної та 

морально-психологічної ситуації, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань 

із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, 
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створення належних умов для ефективного функціонування правоохоронних органів 

Ізмаїльського району. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, терміни виконання Програми   

 

 Реалізація Програми передбачає співпрацю поліції з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, відповідно до законодавства, реалізації проектів програм і 

заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку на 

території Саф’яновської сільської територіальної громади  та проведення учасниками 

Програми спільних заходів (рейдів, перевірок та інше), спрямованих на профілактику і 

виявлення випадків порушення законодавства, - залишається головним напрямком 

Програми.  

Основними шляхами та засобами реалізації Програми в регіоні є: 

- удосконалення профілактики правопорушень і протидії зростанню злочинності; 

-  сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав 

і свобод людини; 

- забезпечення екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення 

профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями для недопущення втягнення дітей у 

протиправну діяльність; 

- забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

- запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів; 

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах та підвищення 

рівня дорожньої дисципліни; 

- удосконалення матеріального, технічного та наукового забезпечення заходів з 

профілактики правопорушень, терористичних чи екстремістських проявів; 

- виявлення та усунення причин і умов, що можуть сприяти кризовим, терористичним чи 

екстремістським проявам, унеможливлення вчинення терористичних актів; 

- вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків. 

 У  2021-2025 роках буде продовжена практика спільних рейдів та інших заходів, 

спрямованих на виявлення фактів незаконного обігу наркотиків, випадків реалізації 

спиртних і тютюнових виробів неповнолітнім, здійснення контролю за місцями скупчення 

підлітків, молоді – з метою профілактики безпритульності і злочинності. Буде продовжена 

робота по здійсненню перевірок місць дозвілля підлітків і молоді (дискотеки,  бари тощо) з 

метою контролю за дотриманням вимог чинного законодавства, робота з виявлення та 

припинення діяльності незаконних пунктів прийому металобрухту, посилене патрулювання 

території Саф’яновської сільської територіальної громади в дні проведення 

загальнодержавних та місцевих свят. 

 Ключовим напрямком Програми є проведення виховної та профілактичної роботи, 

спрямованої на попередження злочинності та інших негативних явищ у дитячому, 

підлітковому та молодіжному середовищі.  

 Заходи цього напрямку перш за все орієнтовані на профілактику негативних явищ 

серед підростаючого покоління та молоді: посилення виховної роботи в навчальних закладах 

міста, спрямованої на попередження злочинності, контроль за умовами проживання, 

виховання і навчання дітей і підлітків з неблагополучних сімей, правова освіта дітей і 

підлітків, залучення до цієї роботи громадських організацій міста, забезпечення змістовного 

дозвілля дітей, підлітків та молоді. Важливим є також забезпечення безпеки дітей в школах, 

під час масових дитячих заходів, проведення в навчальних закладах, у позашкільних 

установах лекцій, семінарів з питань безпечної поведінки. 

 Важливим є проведення заходів, спрямованих на створення безпечних умов для 

жителів на території Саф’яновської сільської територіальної громади. Забезпечення 
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безперебійного руху громадського транспорту, подальше розширення системи 

відеоспостереження на території  Саф’яновської сільської територіальної громади, 

виконання заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху та учасників 

дорожнього руху, на думку фахівців, будуть дієвим способом профілактики злочинності. 

 Має важливе значення і забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах 

Саф’яновської сільської територіальної громади. На рівень безпеки дорожнього руху 

впливають різні фактори, серед яких можна назвати стан дорожнього покриття, наявність 

розмітки, дорожніх знаків і світлофорів, освітлення вулиць (проїжджої частини), наявність 

закритих люків, якість зимового утримання доріг.  

 Скоординована робота правоохоронних органів і органів місцевого самоврядування, 

залучення до неї громадських організацій Саф’яновської сільської територіальної громади 

дозволить підвищити ефективність боротьби зі злочинністю та забезпечити охорону 

громадського порядку на території Саф’яновської сільської територіальної громади.  

Фінансування заходів Програми здійснюється з бюджету Саф’яновської сільської 

територіальної громади. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проектів 

бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу Програми. 

 

                     5. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

 Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних, правових, 

організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань щодо профілактики правопорушень. 

 Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення профілактики правопорушень серед дітей з метою зменшення випадків 

залучення дітей до протиправної діяльності; 

- вдосконалення роботи із соціальної адаптації бездомних та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, зниження рівня повторних правопорушень; 

- вдосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів, створення громадських формувань з охорони громадського 

порядку і забезпечення функціонування громадських приймалень в населених пунктах 

Саф’яновської сільської територіальної громади Ізмаїльського району; 

- застосування сучасних форм і методів профілактики правопорушень на дорогах, 

підвищення рівня дорожньої дисципліни, поліпшення ефективності розкриття злочинів в 

громадських місцях; 

- інформаційне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, підвищення 

ефективності заходів, що проводяться в сфері протидії злочинності та корупції. 

 

6. Строки виконання Програми 

 

Програма складена на строк виконання у 2021 – 2025 роках.  

Основні заходи та завдання програми можуть коригуватися у період її дії з урахуванням змін 

економічної ситуації, шляхом прийняття відповідних рішень. 

 

 

7. Основні напрямки діяльності та заходи Програми  

 

  

з/

п 

№ 

Напрями 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Заходи Програми Термін 

виконан

ня заходу 

Виконавці 

1

. 

Проведення 

спільних 

Проведення рейдів та 

інших заходів, 

постійно, 

протягом 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 
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заходів, 

спрямованих 

на 

профілактик

у та 

виявлення 

випадків 

порушення 

законодавст

ва 

 

спрямованих на 

виявлення фактів 

незаконного обігу 

наркотиків, випадків 

реалізації спиртних і 

тютюнових виробів 

неповнолітнім 

2021- 

2025 рр 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

Проведення рейдів та 

інших заходів в місцях 

скупчення підлітків, 

молоді з метою 

профілактики 

безпритульності і 

злочинності 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

Проведення рейдів, 

перевірок та інших 

заходів місць дозвілля 

підлітків і молоді 

(дискотеки, бари, кафе 

тощо) з метою 

здійснення контролю за 

дотриманням вимог 

законодавства 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський відділ поліції ГУНП в 

Одеській області; 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

Виявлення та 

проведення перевірок 

нелегально діючих 

пунктів з прийому 

металобрухту 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

Спільне патрулювання 

території міста в дні 

проведення 

загальнодержавних і 

місцевих свят 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

2 Проведення Проведення в постійно, - Ізмаїльський районний відділ поліції 
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. виховної та 

профілактич

ної роботи, 

спрямованої 

на 

попереджен

ня 

злочинності 

та інших 

негативних 

явищ у 

дитячому, 

підлітковом

у та 

молодіжном

у 

середовищі 

навчальних закладах 

міста виховної роботи, 

спрямованої на 

попередження 

злочинності, правова 

освіта дітей та підлітків, 

залучення до цієї 

роботи громадських 

організацій міста 

протягом 

2021- 

2025 рр 

ГУНП в Одеській області; 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

Забезпечення 

змістовного дозвілля 

дітей, підлітків та 

молоді 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- - управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

Перевірка умов 

проживання, виховання 

і навчання дітей і 

підлітків з 

неблагополучних сімей 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

Забезпечення безпеки 

дітей в школах, під час 

масових дитячих 

заходів 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

 

Протидія дитячій 

безпритульності і 

злочинності 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 

Проведення в 

навчальних закладах, у 

позашкільних установах 

лекцій, семінарів з 

питань безпечної 

поведінки 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- - управління освіти  Саф’яновської 

сільської ради Ізмаїльського району 

одеської області;  

- служба у справах дітей  

Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області; 
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- відділ культури,  молоді, туризму та 

спорту Саф’яновської сільської ради 

Ізмаїльського району одеської області  

 

3

.  

Проведення 

заходів, 

спрямованих 

на 

підвищення 

ефективност

і боротьби зі 

злочинністю 

та охорони 

громадськог

о порядку на 

території 

Саф’яновськ

ої ОТГ 

 

Залучення громадян до 

участі в охороні 

громадського порядку 

(координація діяльності 

громадських формувань 

з охорони громадського 

порядку) 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

 

Здійснення заходів з 

протидії торгівлі 

людьми 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області 

 

Встановлення 

місцезнаходження осіб, 

які переховуються від 

слідства та суду, 

безвісти зниклих 

громадян 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

Проведення в порядку, 

встановленому 

законодавством, роботи 

по виявленню 

асоціальних елементів і 

перевірки їх 

причетності до 

правопорушень і 

злочинів 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

Охорона громадського 

порядку під час 

масових заходів, 

попередження злочинів 

на території 

Саф’яновської ОТГ 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- громадські формування з охорони 

громадського порядку; 

Розширення зони 

патрулювання території 

Саф’яновської ОТГ з 

метою охорони 

громадського порядку 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- громадські формування з охорони 

громадського порядку; 

Виявлення та 

документування 

протиправної діяльності 

осіб, причетних до 

виготовлення, збуту і 

розповсюдження 

порнографії, товарів, 

що пропагують культ 

насильства і 

жорстокості 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний  відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

Здійснення комплексу постійно, - Ізмаїльський районний відділ поліції 
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заходів, спрямованих на 

підвищення 

ефективності боротьби 

зі злочинністю та 

охорони громадського 

порядку на території 

Саф’яновської ОТГ 

протягом 

2021 – 

2025 рр 

ГУНП в Одеській області; 

- громадські формування з охорони 

громадського порядку; 

4

. 

Удосконале

ння форм і 

методів 

профілактик

и 

правопоруш

ень та 

підвищення 

ефективност

і 

оперативно-

розшукових  

заходів 

Проведення серед 

населення 

роз'яснювальної роботи 

щодо участі громадян в 

охороні громадського 

порядку, вжиття заходів 

зі створення  

громадських 

формувань, відбору 

громадських помічників 

дільничних інспекторів 

поліції, підтримка 

громадських 

формувань, організація 

діяльності пунктів 

охорони загального 

порядку, поліпшення 

ефективності взаємодії 

громадськості, 

дільничних інспекторів 

Ізмаїльського РВП 

ГУНП в Одеській 

області 

постійно, 

протягом 

2021 – 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

- громадські формування з охорони 

громадського порядку; 

5

. 

Проведення 

заходів, 

спрямовани

х на 

створення 

безпечних 

умов для 

жителів на 

території 

Саф’яновськ

ої ОТГ  

 

Розширення мережі 

вуличного освітлення 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Виконкоми Саф’яновської сільської 

територіальної громади  

Розширення системи 

відеоспостереження на 

території Саф’яновської 

ОТГ 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

Виконкоми Саф’яновської сільської 

територіальної громади 

Контроль за 

дотриманням 

громадянами, 

фізичними особами - 

підприємцями та 

юридичними особами 

Правил благоустрою 

території Саф’яновської 

ОТГ, виявлення 

випадків 

несанкціонованої 

торгівлі 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області. 

6

. 

Підвищення 

безпеки 

Нанесення дорожньої 

розмітки 

Відповідн

о до 

- управління житлово-комунального 

господарства, капітального 
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дорожнього 

руху на 

території 

Саф’яновськ

ої ОТГ 

графіка 

виконанн

я робіт 

будівництва, дорожнього господарства 

та інвестицій Саф’яновської сільської 

ради 

Установка і ремонт 

дорожніх знаків 

Постійно, 

при 

необхідно

сті 

- управління житлово-комунального 

господарства, капітального 

будівництва, дорожнього господарства 

та інвестицій Саф’яновської сільської 

ради 

Профілактика 

аварійності та 

управління 

транспортом в стані 

сп'яніння шляхом 

проведення контролю 

за допомогою 

спеціальних засобів 

перевірки вмісту 

алкоголю  

Постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області. 

Зимове утримання доріг 

(прибирання снігу, 

посипання піском та ін. 

заходи) 

відповідн

о до 

погодних 

умов 

- управління житлово-комунального 

господарства, капітального 

будівництва, дорожнього господарства 

та інвестицій Саф’яновської сільської 

ради 

Контроль за 

дотриманням Правил 

дорожнього руху на 

території Саф’яновської 

ОТГ 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

Ремонт, реконструкція 

вуличних систем 

освітлення 

постійно, 

протягом 

2021- 

2025 рр 

- управління житлово-комунального 

господарства, капітального 

будівництва, дорожнього господарства 

та інвестицій Саф’яновської сільської 

ради 

7

. 

Забезпеченн

я органів і 

служб, що 

забезпечуют

ь охорону 

правопорядк

у на 

території 

Саф’яновськ

ої ОТГ, 

поліпшення 

їх умов 

Матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

Ізмаїльського 

районного  відділу 

поліції ГУНП в 

Одеській області 

протягом  

2021- 

2025 рр 

- Фінансове управління Саф’яновської 

сільської ради ізмаїльського району 

Одеської області  (в частині  

міжбюджетних трансфертів); 

- Ізмаїльський районний відділ поліції 

ГУНП в Одеській області; 

 

8. Ресурсне  забезпечення Програми 

 

№

п/п 
Захід програми 

Джерел

о 

Обсяг фінансування по роках, 

тис.грн. 
Виконавець 
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фінансу

вання 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

1 Матеріальне технічне 

забезпечення діяльності 

Ізмаїльського 

районного відділу 

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Одеській області  

(придбання паливно-

мастильних матеріалів) 

Бюджет 

Саф’яно

вської 

сільсько

ї 

територі

альної 

громади 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

- Фінансове управління 

Саф’яновської сільської 

ради ізмаїльського 

району Одеської області  

(в частині 

міжбюджетних 

трансфертів) 

- Ізмаїльський РВП 

ГУНП в Одеській 

області 

 

 

9. Очікувані результати та ефективність Програми 

Реалізація Програми сприятиме: 

- підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод 

людини, оздоровленню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в регіоні; 

- зменшенню випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на  17%; 

- зниженню злочинності в регіоні на 26%, негайному реагуванню на повідомлення про 

правопорушення; 

- поліпшенню правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання постових нарядів 

поліції, в т. ч. шляхом оперативного реагування на повідомлення про порушення 

громадського порядку та скоєння злочинів; 

- підвищенню рівня дорожньої дисципліни серед населення та зменшенню кількості аварій 

при керуванні транспортом у стані сп’яніння; 

- попередженню можливих фактів терористичних проявів та підтримання належного рівня 

готовності; 

- виявленню та усуненню причин і умов, що можуть сприяти кризовим, терористичним чи 

екстремістським проявам, унеможливлення вчинення терористичних актів; 

- підвищенню прозорості діяльності органів публічної влади  на місцевому рівні; 

- формуванню негативного ставлення громадян до проявів корупції та забезпеченню участі 

громадськості у протидії корупції. 

 

 

10.  Організація контролю за виконанням програми та оцінки її 

результативності 

 

 Організація виконання Програми покладається на Ізмаїльський районний відділ 

поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

 Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію з питань 

законності, мандату, депутатської діяльності, етики та регуляторної політики. 

 Виконавець Програми інформує про виконання заходів Саф’яновського сільського 

голову  до 15 січня кожного року. 

 На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання 

Програми та використання бюджетних коштів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


