УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VI _ скликання

РІШЕННЯ
_________________

ПРОЕКТ №

м. Ужгород

Про комплексну Програму
боротьби зі злочинністю,
забезпечення громадського
порядку на території м. Ужгород,
соціально-правового захисту
працівників міліції
та членів їх сімей на 2015 рік
З метою забезпечення профілактики злочинності на території
міста, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
сесія міської ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення правопорядку та безпеки
громадян у м. Ужгороді, матеріально-технічного забезпечення
структурних підрозділів Ужгородського МВ УМВС України в
Закарпатській області на 2015 рік згідно з додатком.
2. Головним розпорядником коштів Програми визначити
виконавчий комітет Ужгородської міської ради.
3. Виконавцем Програми визначити Ужгородський МВ УМВС
України в Закарпатській області.
4. Фінансовому
управлінню
(Гах
Л.М.)
забезпечити
фінансування Програми в межах коштів передбачених бюджетом міста.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників
міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

В. Погорелов

Додаток
до рішення __ сесії
міської ради VІ скликання
____________ № _____

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського
порядку на території м. Ужгород та соціально-правового
захисту працівників міліції, членів їх сімей на 2015 рік

ПАСПОРТ КОМЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ
Ініціатор розроблення програми: Ужгородський МВ УМВС України в
Закарпатській області.
Нормативно правове забезпечення: Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закон України “Про міліцію”, Указ Президента України
від 19 липня 2005 року № 1119 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки
громадян та протидії злочинності”, Конституція України, постанови Кабінету
Міністрів України.
Мета програми: Програмою передбачено реальне підвищення престижу
професії працівників міліції, забезпечення можливості повноцінного виконання
ними службового обов’язку щодо захисту прав і свобод громадян, захисту інтересів
держави, активної протидії злочинності.
Відповідно до Закону України “Про міліцію” завданнями Програми є одним із
важливих завдань органів внутрішніх справ є:
забезпечення безпеки громадян та належного правопорядку на території
міста;
удосконалення оперативно–службової діяльності;
взаємодія з іншими правоохоронними органами, органами місцевого
самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами міста
щодо забезпечення правопорядку та громадської безпеки;
покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділів міліції
громадської безпеки з метою збільшення ефективності їх роботи та мобільності у
реагуванні, попередженні злочинів, а також інших правопорушень;
попередження рецидивної злочинності, злочинності в середовищі
неповнолітніх, жебрацтва та інших негативних явищ.
Програма розроблена на основі Законів України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про міліцію” та Указу Президента України від 19
липня 2005 року № 1119 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки
громадян та протидії злочинності”.
У результаті виконання заходів Програми очікується :
зниження загального рівня злочинності, зменшення впливу її організованих
форм на економіку міста за рахунок створення належних умов для ефективного
виконання службових обов’язків працівниками міліції;
зменшення рівня рецидивної злочинності, покращення стану охорони
громадського порядку на території міста за рахунок покращення мобільності
працівників міліції.
Програма передбачає такі основні заходи :
1. Забезпечення охорони громадського порядку та протидії злочинності.
1.1.Виконання у повному обсязі вимог Указу Президента України від 19
липня 2005 року № 1119 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки
громадян та протидії злочинності” для чого систематично аналізувати стан
правопорядку в місті, в тому числі на підприємствах, організаціях та установах. За
результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан
правопорядку, вживати заходів по запобіганню злочинності.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: постійно

1.2. Здійснення заходів щодо протидії вчиненню економічних злочинів по
виявленню порушень прав споживачів, обману покупців, торгівлі товарами без
сертифікатів якості.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
СЕС, ДПІ
Термін: протягом 2015 року
1.3.Проведення обстежень стану зберігання матеріальних цінностей на базах,
складах, магазинах та інших об’єктах. По виявлених недоліках вносити приписи по
їх усуненню з метою попередження крадіжок із вказаних об’єктів. Погодити з
керівниками питання охорони та наближення міліцейських нарядів до них.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
ВДСО при УМВС
Термін: постійно
1.4.Систематичне проводення заходів на ринках міста щодо підтримання
належного громадського порядку, недопущення порушень правил торгівлі,
санітарних норм, правил дорожнього руху.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: постійно
1.5. Відповідно до ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою
територій міст та інших населених пунктів) проведення заходів по наданню
допомоги комунальним службам у забезпеченні належного санітарного стану міста.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
комунальні служби, житловокомунальні підприємства
Термін: постійно
1.6. Співпраця з адміністративною комісією, відділом землекористування,
управлінням містобудування та архітектури щодо виявлення та припинення
незаконного самовільного будівництва, особливу увагу звернувши на порушення
особами ромської народності.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
відповідні структурні підрозділи
Ужгородської міської ради
Термін: постійно
1.7. Забезпечувати охорону громадського порядку в місцях традиційного
проведення спортивно-масових та культурних заходів.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: під час проведення заходів
1.8. З метою оперативного реагування на порушення громадського порядку
впровадження патрулювань спеціальних пересувних груп у складі інспекторів
патрульної служби під керівництвом дільничних інспекторів міліції у найбільш
криміногенних місцях. Контроль за інструктажами та підведенням підсумків їх
роботи.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: постійно

1.9. Забезпечення надійного контролю за поведінкою осіб, які перебувають
під адміністративним наглядом, за окремими графіками проводити контрольні та
інші перевірки дотримання з боку піднаглядних встановлених правил та обмежень.
Виконавці: дільничні інспектори МВ
УМВС
Термін: постійно
1.10. Спільно з органами охорони здоров’я міста здійснення звірки обліку
суспільно-небезпечних психічнохворих осіб, відпрацювання системи контролю за
їх способом життя та своєчасного обміну інформації відносно тих, які схильні до
скоєння тяжких злочинів, насильницьких дій, розбещень сексуального характеру та
грубих порушень громадського порядку. Ретельна перевірка отриманої інформації і
вжиття заходів щодо попередження або припинення протиправних дій з боку
зазначеної категорії осіб.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
відділ охорони здоров’я
Ужгородської міської ради
Термін: постійно протягом 2015 року.
1.11. Проведення спільно з Ужгородською міською радою «круглих столів»
та «виїзних візитів» до навчальних закладів міста з метою пропаганди здорового
способу життя та профілактики правопорушень.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
прокуратура м. Ужгорода,
відповідні структурні
підрозділи Ужгородської міської
ради.
Термін: постійно
1.12. Взаємодія з кримінально-виконавчою інспекцією міста, відділом
державної пенітенціарної служби України в Закарпатській області та спостережною
комісією Ужгородського міськвиконкому щодо забезпечення соціального супроводу
та проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які звільнились з
місць позбавлення волі та особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі з метою недопущення вчинення даною категорією осіб
повторних злочинів та правопорушень.
Виконавці: КВІ м. Ужгорода ВДПСУ,
Ужгородський МВ УМВС,
спостережна комісія міськвиконкому
Термін: постійно
1.13. За участі Ужгородської міської ради та структурних підрозділів
виконавчого комітету організувати та забезпечити інформування населення міста
відомостями про соціальну адаптацію найбільш вразливих верств населення
шляхом створення відповідних «інтернет-ресурсів» та розповсюдження друкованих
видань.
Виконавці: сектор дільничних інспекторів

МВ УМВС, прокуратура
м.Ужгорода, відповідні структурні
підрозділи Ужгородської міської
ради
Термін: постійно
1.14. Активна участь у реалізації заходів міської „Програми подолання
дитячої безпритульності та бездоглядності та захисту прав дітей на 2015-2016
роки”.
1.14.1. Спільно з управліннями освіти; у справах культури спорту, сім’ї та
молоді, службою у справах дітей проводення профілактичних заходів по
запобіганню некерованих проявів серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва,
наркоманії, дитячої бездоглядності, виявлення дітей, які жебракують та скоюють
правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
управліннями освіти, у справах
культури спорту, сім’ї та молоді,
службою у справах дітей
Термін: постійно
1.15. З метою покращення роботи міліції по попередженню та розкриттю
злочинів, особливо тих, що викликають негативний громадський резонанс
(крадіжки приватного майна, пограбунки, розбійні напади, тілесні ушкодження),
здійснення заходів із встановлення систем відеоспостереження на об’єктах торгівлі
та у місцях масового скупчення людей.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
Ужгородська міська рада
Термін: протягом 2015 року
1.16. Покращення організаційно-профілактичної роботи щодо попередження
правопорушень у побутовій сфері. Вжиття додаткових заходів щодо своєчасного
виявлення і постановки на облік осіб, які незважаючи на попередження міліції,
продовжують вести антигромадський спосіб життя, вчиняти дебоші, сварки та
насильство у сім’ї. Здійснення ревізії обліку таких осіб, визначитися відносно
кожної з них щодо доцільності перебування на профілактичному обліку.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
Ужгородська міська рада
Термін: постійно
2. Матеріально-технічне забезпечення Ужгородського МВ УМВС
України в Закарпатській області.
2.1. Передбачити видатки на придбання паливно–мастильних матеріалів та
утримання автотранспорту.
Виконавець: Ужгородська міська рада
Термін: щомісячно

2.2. З метою покращення інформаційного забезпечення працівників
Ужгородського МВ УМВС та формування електронних баз даних передбачити
видатки для придбання комп’ютерного обладнання.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: протягом першого півріччя
2015 року
2.3. З метою покращення роботи міліції по попередженню та розкриттю
злочинів, особливо тих, що викликають негативний громадський резонанс
(крадіжки приватного майна, пограбунки, розбійні напади, тілесні ушкодження),
здійснити заходи по встановленню систем відеоспостереження у місцях масового
скупчення громадян.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: протягом 2015 року
2.4. Для підтримання безперебійної роботи Ужгородського МВ УМВС
придбати електрогенератор (як резервне джерело живлення), акумулятори
резервного живлення, які відповідають діючим вимогам та котел для автономного
опалення адмінбудівлі.
Виконавець: Ужгородський МВ УМВС
Термін: протягом 2015 року
2.5. З метою виконання вимог Європейської конвенції про захист прав і
свобод людини здійснити заходи щодо покращення умов із утримання в ізоляторі
тимчасового тримання затриманих та взятих під варту осіб та кімнаті тимчасового
тримання при черговій частині Ужгородського МВ УМВС (придбання матраців,
ковдр, подушок, постільної білизни, дезинфікуючих засобів та медикаментів).
2.5.1. З метою належного санітарного стану обладнати кімнати тимчасового
тримання осіб при черговій частині Ужгородського МВ УМВС витяжною
вентиляцією та мережею водопостачання та каналізації.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС,
Ужгородська міська рада
Термін: протягом 2015 року
2.6. Вирішити питання придбання меблів та необхідного інвентаря для
чергової частини, актового залу та кабінетів адмінбудинку Ужгородського МВ
УМВС.
Виконавці: Ужгородський МВ УМВС
Термін: протягом 2015 року

Секретар ради

Б.Андріїв

Додаток
до Комплексної Програми
РОЗРАХУНОК
потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Комплексною
Програмою боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського
порядку на території м. Ужгорода та соціально-правового захисту
працівників міліції, членів їх сімей на 2015 рік
№
П/П

Відповідальний
за виконання
Ужгородський
міський відділ
Проведення заходів по охороні
УМВС України
адмінбудівлі Ужгородського МВ
за сприяння
УМВС.
Ужгородської
міської ради
Ужгородський
Придбання офісної та комп’ютерної
міський відділ
техніки, засобів зв’язку, GPS
УМВС України
навігаторів та відео реєстраторів для
за сприяння
службового транспорту Ужгородського
Ужгородської
МВ УМВС
міської ради
Забезпечення паливно-мастильними
Автого сподарств
матеріалами, оплата транспортних
о УМВС України
по слуг, утримання транспортних
в Закарпатській
засобів.
області
(придбання
ПММ для
службових
потреб
Ужгородського
МВ УМВС)
Для підтримання безперебійної
Ужгородський
роботи Ужгородського МВ УМВС
міський відділ
придбати електрогенератор (як
УМВС України
резервне джерело живлення),
за сприяння
акумуляторів резервного живлення,
які відповідають діючим вимогам та Ужгородської
міської ради
котел для автономного опалення
адмінбудівлі.
Для зміцнення матеріально технічної Ужгородський
бази кімнат для затриманих при ЧЧ
міський відділ
Ужгородського МВ УМВС
УМВС України
ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Сума
тис. грн

30,000

300,000

350,000

50,000

50,000

за сприяння
Ужгородської
міської ради
Проведення поточного ремонту в
кімнатах для затриманих та
до ставлених чергової частини
Ужгородського МВ УМВС, придбання
матраців, ковдр, подушок, по стільної
білизни, дезінфікуючих засобів та
медикаментів для ІТТ та КЗД при ЧЧ
Ужгородського МВ УМВС.
Усього

Ужгородський
міський відділ
УМВС України
за сприяння
Ужгородської
міської ради

70,000

850.000

