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РІШЕННЯ  

Пра  внесення  змін  до  Камплексної  програми  
профілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, злочинністю  

і  корупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  Киева- 
Святошинськаму  райані  на  2016-2018 роки  

Відповідно  до  Законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», «Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  участь  громадян  в  
охороні  громадського  порядку  і  державного  кордону», з  метою  забезпечення  
профілактики  правопорушень  та  боротьби  зі  злочинністю  на  території  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, враховуючи  подання  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації, відповідно  до  висновків  та  
рекомендацій  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, 
районна  рада  

в  и  р  і  Ш  11 л  а : 

і . Внести  зміни  до  Комплексної  програми  профілактики  правопорушень, 
боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  
безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  на  201 6-201 8 роки, затвердженої  
рішенням  сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  11.11.2016 Ns 187-14-VII 
(далі  Програма), що  додаються . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, 
забезпечити  її  виконання . 

3 .Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, 
регуляторної  політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  
громадян  та  взаемодії  із  засобами  масової  інформації . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
12 березня  2018 року  
N~ 424-27-VII 





HACHOPT 
Камплексної  програми  прафілактики  правопорушень , боротьбн  з  

тероризмом, злочіінністю  і  карупціею, забезпечення  громадської  безпекн  
у  Киево-Святашинському  райані  на  2016-2018 роки  

і . Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинська  районна  державна  
Програми  адміністрація  

2.  Підстава  закони  України  «Про  місцеві  державні  
адміністрації», «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», «Про  боротьбу  з  тероризмом», 
«Про  національну  Поліцію». 

3.  Розробник  програми  Сектор  взаемодії  з  правоохоронними  
органами, мобілізаційної, оборонної  
роботи  райдержадміністрації  

4.  Співрозробники  Районний  відділ  поліції  ГУ  Національної  
Програми  поліції  в  Київській  області  

5.  Мета  і  шлях  Мета  Програми  полягае  у  запобіганні  
виникненню  умов, що  сприяють  вчиненню  
правопорушень, удосконаленні  методів  роботи  
з  їх  профілактики, забезпеченні  захисту  
конституційних  прав  та  свобод  людини  на  
основі  чітко  визначених  пріоритетів, створенні  
умов  для  проведення  ефективної  правової  та  
виховної  роботи  серед  населення, поступовому  
нарощуванні  зусиль  правоохоронних  органів, 
місцевих  органів  виконавчої  влади, органів  
місцевого  самоврядування  і  громадськості  
щодо  забезпечення  сталого  правопорядку  в  
районі. 

6.  Фінансово-економічне  Фінансування  програми  здійснюватиметься  за  
обrрунтування  рахунок  коштів  районного  бюджету  та  інших  

джерел  відповідно  до  законодавства  
7.  Термін  реалізації  201 б-2018 роки  

Програми  
8.  Перелік  бюджетів, які  Районний  бюджет  

беруть  участь  у  
виконанні  Програми  

9.  Оріентовні 	обсяги  Всього: 	і  1 ,5 млн. грн. 
фінансування  201 6 рік  - 	2 млн. грн. 
Програми  2017 рік  - 	0,5 млн. грн. 

2018 рік  - 	9,0 млн. грн. 



1. Викласти  пункт  9 <Орієнтовні  обсяги  фінансування  Програми» Паспорту  
Комплексної  Програми  профілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, 
злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  
районі  на  201б-2018 роки  в  такій  редакції: 

«Всього: 11,5 млн. грн. 
201б  рік  - 2 млн. грн. 
2017 рік  - 0,5 млн. грн. 
2018 рік  - 9,0 млн. грн.» 
2. Викласти  підпункт  12.5 розділу  12 Програми  в  новій  редакції: 
«12.5 Продовжити  роботу  щодо  створення  і  забезпечення  функціонування  в  

районі  громадських  формувань  з  охорони  громадського  порядку  відповідно  до  чинного  
законодавства . Організовувати  спільні  навчання  (тренування) членів  громадських  
формувань  з  охорони  громадського  порядку  з  Киово-Святошинським  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  щодо  забезпечення  громадського  порядку  та  поглиблення  теоретичних, 
практичних  знань  законодавства  України, яке  регламентуе  роботу  громадських  формувань  
з  охорони  громадського  порядку  та  іншого  законодавства  України. 

Киево-Святошинський  відділ  поліції  ГУ  
Національної  поліції  в  Київській  області, Киево- 
Святошинська  районна  державна  адміністрація  
Київської 	області, 	органи 	місцевого  
самоврядування. 
Постійно» 

3. Викласти  підпункт  14.5 розділу  14 Програми  в  новій  редакції: 
«14.5 Надавати  всебічну  допомогу  та  підтримку  у  створенні  громадських  

формувань  з  охорони  громадського  порядку. 
З  метою  створення  належних  умов  для  роботи  громадських  формувань  з  охорони  

громадського  порядку  забезпечити  їх  необхідною  кількістю  службових  приміщень, 
транспортом, засобами  зв'язку, оргтехнікою . 

Киево-Святошинський  відділ  поліції  ГУ  
Національної  поліції  в  Київській  області, Киево- 
Святошинська  районна  державна  адміністрація  
Київської  області, Киево-Святошинська  районна  
рада  Київської  області, органи  місцевого  
самоврядування. 
Постійно» 

4. Викласти  підпункт  14.6.5 розділу  14 Програми  в  новій  редакції: 
«14.6.5 Установити  в  населених  пунктах  району  в  місцях  великого  скупчення  

населення, місцях  підвищеної  небезпеки  та  біля  державних  установ  камери  спостереження  
та  організувати  їх  підключення  до  единої  районної  системи  відеонагляду . 

Киево-Святошинський  відділ  поліції  ГУ  
Національної  поліції  в  Київській  області, Киево- 
Святошинська  районна  державна  адміністрація  
Київської  області, Киево-Святошинська  районна  
рада  Київської  області, органи  місцевого  
самоврядування. 
Постійно» 

Застуиник  голови  Киево-Святоип3нської  
райоиної  державної  адміністрацїі 	 М.Г. Лезнік  


