
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
шістнадцятої сесії сьомого скликання 

 

                                                         

09 листопада 2016 року                                                                                 № 270 

 

Про затвердження Програми взаємодії  

з правоохоронними органами щодо  

профілактики злочинності на території  

Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної  громади на 2016 рік 

 

          Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства економіки України 

від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання“, керуючись рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради 

від 04 березня  2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх 

виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального 

розвитку м.Пирятин“ та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму взаємодії з правоохоронними органами щодо 

профілактики злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік (додається). 

2. Відповідальність за ефективність використання коштів, виділених на 

виконання заходів Програми, покласти на одержувача бюджетних коштів – 

ГУНП в Полтавській області, Пирятинське ВП ГУНП в Полтавській області 

(Возний О.Г.), а контроль за виконанням рішення – на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради Шикеринця І.С. 

та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

Міський голова                                           О.РЯБОКОНЬ  
 



Додаток 

до рішення шістнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

09 листопада 2016 року № 270 
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Розділ I 
 

Вступ 

Програма   взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики 

злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016 рік (далі – Програма) розроблена на основі: 

Указу Президента України „Про невідкладні додаткові заходи щодо 

посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією“; 

Закону України „Про  боротьбу з корупцією“;   

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених 

наказом Міністерства економіки України від 04.12.06 № 367 

 

Розділ 2 
 

Оцінка поточної ситуації 

За 2015 рік до Пирятинського ВП  надійшло 2937 заяв та повідомлень про 

кримінальні правопорушення та інші події. Із них: 

зареєстровано в ЄРДР – 617 (у термін понад 24 години - 0); 

приєднано до іншого ЄРДР – 30; 

розглянуто в порядку ЗУ „Про звернення громадян“ -  2288; 

Усього знаходилось в провадженні 1109  кримінальних проваджень.  

За 11 місяців 2015 року було зареєстровано  кримінальних проваджень, 

без урахування знятих та минулих років – 356.  

Загальна кількість кримінальних проваджень, за якими особу 

встановлено, (без урахування закритих) становить 179, з числа зареєстрованих 

у звітному періоді – 159 (44,66%). 

Запобіжний захід тримання під вартою застосовано до 2 осіб, домашній 

арешт – до 5, особисте зобов’язання – до 9. Кількість кримінальних 

проваджень, за якими закінчено досудове розслідування, становить 186.  

Направлено до суду кримінальних проваджень з обвинувальним актом – 

184, з них з угодою - 60.  

Закрито 498 кримінальних проваджень – 44,9%, з яких 260 із 

зареєстрованих в поточному році. 

Залишок кримінальних проваджень станом на 01.12.2015 становить 427.   

За 11 місяців 2015 року зареєстровано 201 – тяжких та особливо тяжких 

злочинів, за якими 37 особам оголошено про підозру, 1 особі обрано 

запобіжний захід тримання під вартою, 7 – особисте зобов’язання  та 3 – 

домашній арешт. 

 За звітній період зареєстрований один факт умисного вбивства на 

території Пирятинського району, злочин розкрито.  

Обліковано 1 кримінальне провадження.  На даний час злочин розкрито 

та скеровано до суду.  

         За 11  місяців 2015 року зареєстровано 3 кримінальні провадження даної 

категорії, повідомлено про підозру 1 особі.  



Найпоширенішими злочинами майнової спрямованості залишаються 

крадіжки, яких у 2015 році на території району скоєно 274. З числа розкритих 

крадіжок 90 особам, що їх скоїли, повідомлено про підозру. До  

4 осіб застосовано запобіжний захід, у т.ч. до 3 особисте зобов’язання, до 1 

домашній арешт. 

За звітний період зареєстровано 7 фактів незаконного поводження зі 

зброєю, вилучено 7 одиниць вогнепальної нарізної зброї. 

За 11 місяців 2015 року Пирятинським ВП ГУНП спільно з органами 

місцевого самоврядування організовано та проведено 45 рейдів та 22 

профілактичні відпрацювання. Рейди та відпрацювання проводилися з метою 

профілактики правопорушень, злочинів та бездоглядності серед неповнолітніх, 

втягнення дорослими особами в злочинну діяльність під час канікул, вихідних 

та святкових днів.  

Для залучення неповнолітніх і молоді до активного громадського життя 

та запобігання їх антисоціальної поведінки працівники поліції виступають 

перед учнівською молоддю, висвітлюючи теми шкідливості  тютюнопаління, 

вживання наркотиків, пропагуючи  здоровий спосіб життя.  

За звітний період зареєстровано 34 кримінальні провадження, пов’язаних 

з незаконним обігом наркотичних засобів, в т.ч. 4 факти збуту та 1 факт 

організації або утримання місця для незаконного вживання наркотичних 

засобів (притон).  З незаконного обігу вилучено понад 30 кг наркотичного 

засобу. Як приклад, в листопаді поточного року в одному із населених пунктів 

Пирятинського району з помешкання громадянина, який вживав небезпечний 

наркотичний засіб канабіс, вилучено 28, 5 кг канабісу. Винного притягнуто до 

кримінальної відповідальності.    

До суду вже направлено 30 кримінальних проваджень, 3 особам обрано 

запобіжних захід особисте зобов’язання, 2 домашній арешт, 2 тримання під 

вартою.   

Протягом 11-ти місяців 2015 року на території району відбулося 29 

масових заходів, в яких взяло участь понад  9 тис. громадян. Для забезпечення 

охорони громадського порядку залучалося 98 працівників поліції. 

За 11 місяців 2015 року на території Пирятинського району зареєстровано 

30 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, що на 35,29% менше у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в яких загинуло 1 (-6) особа 

та травмовано 36 осіб.  

Не втрачає актуальності і питання профілактики та розкриття незаконних 

заволодінь транспортними засобами. В поточному році зареєстровано 7 таких 

фактів, 5 злочинів розкрито, з них 4 мототранспорт і 1 автомобіль.  

 

Розділ 3 

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Ефективність роботи поліції щодо забезпечення громадського 

правопорядку, публічної безпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики 

злочинності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  у значній мірі 



залежить від рівня оснащеності сучасними технічними засобами. На даний час 

Пирятинське ВП ГУНП має потребу у створенні єдиного комплексу 

відеоспостереження на території міста, який значно підвищить оперативне 

реагування на скоєні злочини, збільшить кількість їх розкриття, призведе до 

зменшення таких злочинів та правопорушень, як хуліганство, пограбування, 

незаконне заволодіння майном та порушення у сфері дорожнього руху. Власних 

фінансових ресурсів для створення такого комплексу не вистачає. 

Крім того, є необхідність в обладнанні спеціальної палати у будівлі 

хірургічного відділення  Пирятинської ЦРЛ для надійної охорони  затриманих і 

взятих під варту осіб у районних (міських) лікарнях. 

 Можливим способом вирішення вищезазначених проблем є фінансування 

з бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

 

Розділ 4 

 

Мета  Програми 

      Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх профілактики, 

забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини на основі чітко 

визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та 

виховної роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі 

правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та громадськості. 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи поліції 

щодо забезпечення громадського правопорядку, публічної безпеки, 

профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян міста та посилення взаємодії правоохоронних органів з 

органами місцевого самоврядування у протидії будь-яким проявам злочинності 

в інтересах територіальної громади. 

                                             

Розділ 5 

Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів  Програми проводиться  за рахунок коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади відповідно до статті 91 

Бюджетного кодексу України та інших джерел, не заборонених 

законодавством. Загальний обсяг фінансування  Програми на 2016 рік 

становить – 209 тис. грн.  

                                   

Розділ 6 
 

Строки та етапи виконання Програми 

          Термін реалізації Програми – 2016 рік. 

 
 



Розділ 7 
 

Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

 Виконання в повному обсязі Програми взаємодії з правоохоронними  

органами щодо профілактики злочинності на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016 рік дасть можливість: 

здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння 

злочинів; 

знизити кількість випадків злочинів  проти приватної власності на 5 %. 

 

 

Розділ 8 
 

Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на Пирятинське ВП ГУНП 

в Полтавській області. 

Здійснення оперативного контролю за реалізацією Програми взаємодії з 

правоохоронними  органами щодо профілактики злочинності на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік   

покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. 

Організація контролю за станом виконання Програми покладається на 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики злочинності 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік 

 
1. Ініціатор розроблення Програми 

 

Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 

Програми 

 

Розпорядження міського голови  від 27.10.2016 № 116 

3. Розробник Програми 

 

Пирятинське ВП ГУНП в Полтавській області 

4. Співрозробник Програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець Програми 

 

ГУНП в Полтавській області, Пирятинське ВП ГУНП в 

Полтавській області, Пирятинська міська рада 

6. Учасник Програми 

 

Міська  рада,  органи  місцевого самоврядування, 

підприємства, організації, установи 

7. Термін реалізації Програми 

 

2016  рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет міської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього,  

у тому числі : 

209,0  грн. 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 209,0  грн. 

10 Отримувач коштів  ГУНП в Полтавській області  

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

Ресурсне забезпечення  Програми взаємодії з правоохоронними органами 

щодо профілактики злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 на 2016 рік 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
І ІІ ІІІ 

2016  рік 20  _  рік 20__ рік   20__ - 20__р .р.  20__ - 20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 

209,0 

     

209,0 

кошти бюджету 

міської ОТГ  
209,0     209,0 

кошти не бюджетних 

джерел 

      



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

Напрями діяльності та заходи  Програми взаємодії з правоохоронними органами 

щодо профілактики злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 на 2016 рік 

 
№  Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтов-

ні обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. грн, 

 у тому 

числі : 

 

Очікуваний 

результат 

1 Підвищення 

оператив-

ності 

реагування у 

сфері 

розкрадання 

приватного 

майна 

 

Встановлення системи 

візуального моніторингу 

за адресами: 

1) вул. Ярмаркова- 

Майдан Незалежності          

(податкова); 

2) Майдан Незалежності     

(біля торгового центру) в 

напрямку Меморіалу Слави; 

3) вул. Соборна (сквер 

„Фантазія“); 

4) вул. Соборна  (біля 

гуртожитку коледжа); 

5) перехрестя вулиць  

Піонерська – Гоголя (біля 

водоканалу); 

6) перехрестя вулиць  

Цибаня – Суворова (біля 

лісництва);  

7) вул. Урожайна (біля 

ПКЗ „Агро“); 

8) перехрестя вулиць 

Спартака - Калініна (в 

районі колишнього 

кінотеатру); 

9) перехрестя вулиць  

Гагаріна –  Харківська (біля 

ТТС); 

10) перехрестя вулиць  

Гребінківська – 

Європейська; 

11) перехрестя вулиць  

Полтавська – Миру (біля 

магазину „Хвилинка“); 

12) АС № 1  в напрямку   

м. Київ (між АЗС „ОККО“ і 

торговим павільйоном); 

13) перехрестя вулиць  

Європейська –Абаканська; 

14) с. Олександрівка.  

 

2016  

рік 

Виконком  

Пирятинської  

міської  ради, 

Пирятинське 

ВП ГУНП  

Бюджет 

міської 

ОТГ 

 

 

 

199,0 

Знизити 

кількість 

випадків 

злочинів 

проти 

приватної 

власності 

 та проти 

особи 

2  Обладнання спеціальної 

палати № 10 у будівлі 

хірургічного відділення  

Пирятинської ЦРЛ 

   10,0  

  ВСЬОГО    209,0  



Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Інформація про виконання Програми за 2016   рік 

 
       1.  КВКВ - 01         Головний розпорядник коштів: Виконком  Пирятинської  міської  ради 

 

       2.             Відповідальний виконавець Програми: ГУНП в Полтавській області, Пирятинське ВП 

ГУНП в Полтавській області  

 

       3.  Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики злочинності на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік затверджена рішенням шістнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради від 09.11.2016 року № 270 

 

       4.  Напрями діяльності та заходи цільової Програми 

 

Програма  взаємодії з правоохоронними органами 

щодо профілактики  злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 на 2016 рік 

 
№

  

Захід Планові обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Фактичні обсяги фінансування, тис. 

гривень 

Стан виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Кошти 

небюджетних 

джерел 

1. Встановлення 

системи 

візуального 

моніторингу 

згідно з 

додатком 3 

 

 

 

199,0 

 

 

 

199,0 

     

 Обладнання 

спеціальної 

палати № 10 

у будівлі 

хірургічного 

відділення  

Пирятинської 

ЦРЛ  

10,0 10,0      

              

ВСЬОГО 
209,0 209,0      

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: 

                                                                                                                                               тис. грн. 

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 

 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 

фонд 

Спецфонд Усього 

загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього Загальний 

фонд 

Спецфонд 

209,0  209,0       

 

 

 



Додаток 5 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

ГУНП В Полтавській області  

Пирятинське ВП ГУНП в Полтавській області 

 

м.Пирятин, Полтавська область 

 
Код відомчої класифікації _______01___________________________________  

Код функціональної класифікації  ___ 250380, 250404 ____________________   

Код функції__________________________2620, 3110______________________ 

 

№  

П
о

к
аз

н
и

к
и

 Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено на 2016 

рік 

В тому числі по місяцях 

1.     Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1.1 

О
п

ер
ат

и
в
н

і 

за
х

о
д

и
 

Рішення 

шістнадцятої 

сесії міської 

ради  сьомого 

скликання від 

09.11.2016р. 

№ 270 

Пирятинське ВП 

ГУНП в 

Полтавській 

області 

 

209,0 

 

 

  

 

       

2
0

9
,0

 

 

 
У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу  

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Начальник 
Пирятинського ВП ГУНП  

України  в Полтавській області О.Г. Возний 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  

               

 

 

09 листопада 2016 року 


