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2. Рекомендувати:
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1. Мета Програми.
Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма.
В умовах посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання
нестабільності у світі постають нові виклики перед національною безпекою не
лише у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій сферах, а і у поширенні зброї масового ураження, тероризмі, транснаціональній організованій злочинності, нелегальній міграції, ескалації міждержавних і
громадянських конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими і охоплюють практично всі регіони нашої держави і більшість країн світу.
У цих умовах проблема національної безпеки протягом останніх років розвитку нашої держави у зв’язку з агресією Росії, анексією Криму, антитерористичною операцією на сході України, суттєвим зниженням економічного розвитку є
ключовою в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Тому питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування для удосконалення системи територіальної оборони, забезпечення воєнної безпеки, посилення охорони державного
кордону, забезпечення дієвої протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, дотримання принципу верховенства права, стану виконання соціальносервісних функцій, зміцнення військової дисципліни, створення умов для реабілітації поранених військовослужбовців в районі є визначальними.
Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов функціонування цих сфер, курс нашої держави на євроінтеграцію детермінують потребу в їх
реформуванні, адаптації до суспільних потреб і можливостей держави. А такі перетворення значною мірою переобтяжують державний бюджет.
Ефективність системи територіальної оборони та боєздатність з’єднань і частин Збройних Сил України є основою захисту населення. Сучасна війна ведеться
за допомогою дешевої масової сили - місцевих радикалів, люмпенів та інших

кримінальних елементів, диверсійно-розвідувальних груп, колишніх військовиків
та правоохоронців, найманців з нестабільних регіонів світу.
За світовим досвідом найбільш ефективний варіант вирішення проблеми такої війни полягає у самозахисті населених пунктів, наявності в них воєнізованих
загонів самоохорони. Лише негайні дії (за реальним часом) місцевих загонів самоохорони, що спираються на підтримку військових частин, здатні забезпечити
широкий захист мешканців і свої населені пункти від масованих атак загонів терористів та бандитських формувань. Вирішення цього питання можливе тільки
через відповідну організацію територіальної оборони держави в цілому та її адміністративно-територіальних одиниць.
Надзвичайної актуальності на сьогоднішній день набуло питання відновлення престижу військової служби.
Особливої уваги та матеріально-технічних ресурсів потребують питання,
пов’язані з проведенням антитерористичної операції на сході України.
В районі, як і в Україні в цілому, високим залишається рівень терористичних
загроз.
Потребують підвищеної уваги захист найуразливіших сфер життєдіяльності
населення та охорони особливо важливих стратегічних об’єктів області.
У будь-якому суспільстві органи поліції виконують одну із найважливіших
державних функцій – забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Відбулися позитивні зрушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про
Національну поліцію» і головним критерієм оцінки діяльності стала довіра населення до поліції. Без докорінної зміни ставлення громадян до поліцейського, безумовно не можна здійснити якісні зміни в профілактиці та боротьбі зі злочинністю. Тому, активна підтримка суспільства та органів влади та самоврядування
вкрай необхідна. Процес перебудови повинен бути тісно пов’язаний, насамперед,
із підвищенням якості обслуговування населення.
Сучасні реалії життя вимагають від органів поліції наукових підходів до організації служби, профілактики правопорушень, впровадження новітніх технологій для втілення в життя заходів, спрямованих на покращення криміногенної ситуації в регіоні, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях і громадських місцях, оперативного реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Гострою залишається проблема дитячої
безпритульності та бездоглядності.
Вжиті протягом 2015 року організаційні і практичні заходи, сприяли закріпленню і розвитку деяких позитивних тенденцій в оперативній обстановці та дозволили зберегти контроль за кримінальною ситуацією в районі.
Разом з тим, аналіз динаміки та структури злочинності, слідча практика та
вивчення реального стану справ свідчать про тривожні фактори і серйозні проблеми в протидії злочинності, вирішення яких, особливо в умовах фінансовоекономічної кризи, потребує мобілізації додаткових зусиль не лише органів поліції, але й органів влади та громадськості.
Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць
не лише на підприємствах нашого регіону, але й в цілому по Україні негативно
позначається на рівні побутової злочинності, призводить до збільшення кількості

випадків шахрайського заволодіння коштами найбільш незахищеної категорії населення, пенсіонерів, одиноких та людей похилого віку, крадіжок з торгових
об’єктів, офісів, квартир та помешкань громадян, розповсюдження наркоманії,
пияцтва, протиправних проявів в молодіжному середовищі, серед неповнолітніх
тощо.
Складною залишається ситуація на автошляхах району.
Прикордонне розташування Вінницької області та розвинена 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.
Зокрема, відмічається тенденція до зростання потоків нелегальної міграції,
кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин.
На реалізацію заходів програми безпосередньо впливатимуть проблеми,
пов’язані з соціальним захистом осіб, які брали участь в проведенні анти- терористичної операції на сході України. Заклади охорони здоров’я району повинні докласти чимало зусиль для реабілітації учасників АТО.
Однією з найважливіших складових системи державної влади є суд. Створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня правосвідомості в українському суспільстві, є одним з пріоритетів держави. Саме на досягнення
цієї мети спрямовано проведення судово-правової реформи.

2. Завдання (цілі та пріоритети) Програми

ня;

Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є :
забезпечення національної безпеки та протидія тероризму;
профілактика правопорушень, усунення причин та умов їх виникнен-

посилення забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, створення безпечних умов життя громадян;
підтримання публічної безпеки і порядку;
підвищення довіри до поліцейського, як представника органу виконавчої влади, який служить суспільству та до органів судової влади та суміжних
правових інститутів;
створення умов для забезпечення доступу до правосуддя людей з
обмеженими фізичними можливостями;
поетапне запровадження інструментів "електронного правосуддя", що
дасть змогу користувачам звертатися до суду, сплачувати судовий збір, брати
участь у провадженнях та отримувати необхідну інформацію і документи електронними засобами;
забезпечення прозорості та відкритості правосуддя;

підвищення правової культури населення Іллінецького району, захист
прав та свобод громадян справедливим та неупередженим судом;
реалізація державної політики щодо належного організаційного забезпечення діяльності судів;
активізація роботи з питань протидії незаконній міграції;
посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху;
забезпечення проведення заходів із запобігання та виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень у сфері оподаткування;
відновлення довіри до бізнесу, як одного з факторів забезпечення
проведення господарювання району прозорої та легальної виробничо-комерційної
діяльності, створення економічного інструменту боротьби з корупцією;
профілактика злочинності в сфері оподаткування, проведення заходів,
спрямованих на виховання законослухняного громадянина, встановлення рівноправних відносин між платниками податків та фіскальними органами;
мобілізація зусиль органів місцевого самоврядування, державної податкової служби району, інших відомств з метою збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів шляхом детінізації економіки та легалізації капіталів некримінального походження, декриміналізацію процесів податку на додану вартість;
зниження рівня податкового навантаження, підвищення рівномірності
його розподілу, розширення бази оподаткування, підвищення рівня добровільної
сплати податків суб’єктами господарювання з метою стабільних і достатніх джерел фінансового задоволення потреб органів місцевого самоврядування, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади щодо регулювання податкового навантаження та податкового стимулювання;
Враховуючи стан та основні тенденції розвитку криміногенної ситуації,
комплекс соціальних та економічних факторів, що прямо впливають на неї, пріоритетними визначено наступні напрямки та завдання:
оперативне реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, забезпечення
негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних рішень;
служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод
людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, системності в роботі з профілактики, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень;
посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції, забезпечення ефективної роботи спрямованої на оздоровлення економічної
інфраструктури та системи державного управління;
попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
удосконалення профілактики злочинності в дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей;
протидія торгівлі людьми та кіберзлочинності;
продовження реформування правоохоронних органів відповідно до
європейських стандартів;
удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення ефе-

ктивного виконання покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
підвищення рівня кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності, професіоналізму поліцейських, їх правового захисту;
забезпечення максимального спрощення, швидкості та прозорості
процедур надання адміністративних послуг;
здійснення концептуального переходу на принципи соціального обслуговування населення в реалізації завдань оперативно-службової діяльності;
системна взаємодія із засобами масової інформації та інституціями
громадянського суспільства в реалізації принципів гласності та відкритості в правоохоронних органах;
забезпечення дієвого функціонування інтегрованих баз даних та їх
ефективного використання в оперативно-службовій діяльності.

3. Шляхи розвязання головних проблем та догягнення поставлених цілей
Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету та інших не заборонених законодавством України джерел (міжнародних грандів, благодійних коштів тощо). Це
дозволить протягом п’яти років підтримувати обороноздатність району у належному стані, здійснити узгоджені заходи судовими, правоохоронними органами,
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити у Іллінецькому районі належні умови для діяльності об’єднаного районного військового
комісаріату, правоохоронних органів, роботи судів, фіскальної служби.
Пріоритети, напрями їх реалізації та заходи Програми подані у додатку 1.

4. Ризики та можливі перешкоди
Найпершою складовою ризиків та можливих перешкод у виконанні завдань,
визначених Програмою, безперечно є корупційні ризики і, насамперед, високий
рівень корупції у державно-управлінській сфері. До числа найбільш поширених
корупційних ризиків в діяльності як суддів, працівників органів прокуратури,
правоохоронців та державних службовців належать їх не доброчесність, безконтрольність з боку керівництва, виникнення конфлікту інтересів та наявність дискреційних повноважень.
До другої складової ризиків та перешкод належать економічні: відсутність
на державному рівні розробленої концепції та системи економічної безпеки;
криміналізація економіки, зростання її «тіньового» сектора, поширеність організованої злочинності на ключові галузі економіки України; низький рівень заробітної плати, відсутність мотивації до праці тощо.
До третьої складової ризиків відносяться соціальні, що пов’язані насамперед з безробіттям та малозабезпеченістю.
Основним принципом стратегії національної безпеки має бути принцип балансу інтересів людини, суспільства та держави.

5. Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів,
які пропонується
залучити на
виконання заходів
Програми
1
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Районний бюджет, бюджети
сіл, селища, міста
кошти небюджетних джерел

тис.грн.

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2

3

4

5

6

Всього
витрат
на виконання
заходів
Програми
7

850

790

815

735

905

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850

790

815

735

905

4095

0

0

0

0

0

0

6. Контроль за ходом виконання заходів Програми
Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні комісії
Іллінецької районної ради з питань законності ,захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва.
Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на спільних
засіданнях постійної комісії Іллінецької районної ради з питань законності, та
бюджету.

Додаток 1
до Програми

1.1.

2016

2017

2018

2019

Очікуваний результат

2020

Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

1.1.2

Проведення районних спартакіад
допризовної та призовної молоді з військово-прикладних видів спорту та організація взаємодії з організаціями
українського козацтва, ветеранських
організацій, громадських організацій
учасників АТО в проведенні героїкопатріотичних та наукових акцій.

1.1.3

Виготовлення бланків для оформлення особових справ призовників та
кандидатів на військову службу за контрактом, ВВНЗ, військову службу в резерві бланків для оформлення та призову по мобілізації.

1.1.4

Проведення поточного ремонту
приміщення призовної дільниці, службових приміщень військового комісаріату та будівлі

2016-2020

Організація та забезпечення призову громадян на строкову військову службу та забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

10

10

15

15

15

2016-2020

1.1.1

Виконавці

Джерело фінансування

Перелік заходів Програми

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. грн.)
Роки

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

10

10

10

10

10

2016-2020

№

Термін виконання заходу

1. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

50

60

-

-

100

Забезпечення військовопатріотичного виховання молоді та
підготовки юнаків
до служби в
Збройних Силах
України
Забезпечення військовопатріотичного виховання молоді та
підготовки юнаків
до служби в
Збройних Силах
України
Забезпечення призову громадян на
строкову військову
службу, призову
громадян по мобілізації

1.1.9

1.1.10

1.1.11

Виступи в засобах масової інформації з питань рекламування військової
служби за контрактом, виготовлення
рекламної продукції.
Виготовлення стендів інформування,
агітації, реклами військової служби та
національного військово- патріотичного виховання в навчальних закладах,
центрі зайнятості, сільських та селищній радах району.
Матеріальне забезпечення роботи
військово-лікарської комісії, комісій по
приписці та призову

ВСЬОГО КОШТІВ ЗАНАПРЯМОМ:
- районний бюджет

20162020

60

-

60

-

60

Забезпечення реалізації завдань в
інтересах ЗСУ

2016-2020

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

100

100

100

100

100

Забезпечення реалізації завдань в
інтересах ЗСУ

20162020

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

15

Забезпечення реалізації завдань в
інтересах ЗСУ

15

15

15

15

20162020

1.1.8

Придбання подарунків для вручення
призовникам на урочистих проводах
''День призовника''.

районний
бюджет

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

5

5

5

5

5

20162020

1.1.7

Іллінецький
ОРВК

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

10

10

10

10

10

2016-2020

1.1.6

Придбання меблів для призовної дільниці, службових приміщень військового комісаріату
Транспортні послуги та оплата пального і мастильних матеріалів для перевезення призовників з Іллінецького
ОРВК на збірний пункт м.Козятин, перевезення військовозобов»язаних призваних по мобілізації на пункт збору
військової частини.
Придбання канцелярських приладь,
катріджів для забезпечення роботи
призовної комісії, потреб підготовки
та проведення заходів мобілізації.

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

216-2020

1.1.5

Іллінецький
ОРВК

районний
бюджет

10

10

10

10

10

Забезпечення культурнопросвітницьких
виховних заходів
Забезпечення призову громадян на
строкову військову
службу, призову
громадян по мобілізації, та на контрактну службу

10

10

10

10

10

280

230

235

175

335

1.2. Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

Забезпечення культурнопросвітницьких
виховних заходів
Забезпечення культурнопросвітницьких
виховних заходів

Профілактика правопорушень

1.2.1.3

Підвищувати ефективність розшуку
безвісти зниклих громадян та злочинців, які переховуються від органів
слідства та суду

2016- 2020

1.2.1.2

Спрямовувати зусилля на припинення кримінального обігу зброї та вибухівки, попередження і розкриття кримінальних правопорушень із їх застосуванням

2016- 2020

1.2.1.1

Вживати скоординованих заходів
для розкриття тяжких, особливо тяжких кримінальних правопорушень,
пов’язаних з посяганням на особисту
та майнову безпеку громадян, встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Забезпечувати контроль за станом
розкриття і розслідування умисних
вбивств та інших резонансних злочинів.
Організовувати спільні виїзди керівників правоохоронних органів на місця
їх вчинення.

2016- 2020

1.2.1

ВП

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Залучення коштів не потребує

Залучення коштів не потребує

Запобігання та
протидія злочинам,
що вчиняються відносно життя і
здоров’я особи та
приватного майна
громадян

Профілактика скоєння кримінальних
правопорушень з
використанням вогнепальної зброї

Зменшення залишку
нерозшуканих злочинців та безвісти
зниклих громадян

1.2.1.7

Забезпечення супровід процесів,
пов’язаних із приватизацією і орендою
земель.

2016- 2020
2016- 2020

1.2.1.6

Проведення, в межах чинного законодавства, постійний моніторинг і перевірку
законності
приватизації
об’єктів державної та комунальної власності, надання їх в оренду.

ВП,
служба у справах дітей РДА,
відділ освіти
РДА

ВП, прокуратура району,
СБУ

2016- 2020

1.2.1.5

Проведення цільових заходів контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Виявлення фактів незаконного та нецільового використання
бюджетних коштів та їх розкрадання з
боку посадових осіб, невчасної виплати зарплати та інших соціальних платежів, фінансування цільових програм.

ВП СБУ, прокуратура району

2016- 2020

1.2.1.4

Проведення комплексу попереджувально-профілактичних заходів, спрямованих на недопущення фактів незаконного посередництва в усиновленні
українських дітей іноземними громадянами та вжиття дієвих заходів для
викриття фактів протиправної діяльності

ВП,
прокуратура
р-ну, РДА,
відділ Держгеокадастру в
Іллінецькому
районі Вінницької області

Залучення коштів не потребує

Усунення причин
та умов, що сприяють незаконному
усиновленню українських дітей іноземцями

Залучення коштів не потребує

Посилення захисту
економічних відносин від злочинних посягань

Залучення коштів не потребує

Посилення захисту
економічних відносин від злочинних посягань

Залучення коштів не потребує

Протидія посадовим зловживанням
у сфері земельних
відносин

1.2.1.10

Викриття протиправних посягань у
сфері службової діяльності, фактів хабарництва, кримінальної корупції з боку посадових осіб державних органів
влади, працівників закладів охорони
здоров’я та навчальних закладів

1.2.1.11

Залучення громадян до участі в охороні правопорядку. Вжиття додаткових
заходів щодо створення в населених
пунктах, на підприємствах, в установах, учбових закладах спеціалізованих
громадських формувань (об’єднань) з
охорони громадського порядку та державного кордону

2016- 2020
2016- 2020

ВП,СБУ, прокуратура району

2016- 2020

1.2.1.9

Вжиття заходів щодо протидії протиправним проявам
в паливноенергетичному комплексі.

ВП, СБУ, прокуратура району

2016-2020

1.2.1.8

Виявлення правопорушень у лісовій
галузі, попередження та припинення
незаконних порубок, розкрадань, заготівлі та вивозу деревини. Вживати заходів щодо виявлення протиправних
посягань у сфері природокористування

ВП, СБУ

ВП, органи
місцевого самоврядування, РДА,

Залучення коштів не потребує

Забезпечення належного контролю за
використанням надр
та лісових ресурсів

Залучення коштів не потребує

Декриміналізація
“тіньового сектору” економіки у
паливноенергетичній сфері

Залучення коштів не потребує

Виявлення порушень антикорупційного законодавства

Залучення коштів не потребує

Надання практичної допомоги працівникам міліції
під час забезпечення охорони
громадського порядку та профілактики злочинності

1.2.2.1

Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду
Для покращення стану протидії злочинності, охорони публічної безпеки та
порядку, профілактики скоєння правопорушень забезпечити:
- Відновлення та забезпечення на території обслуговування службовими
приміщеннями інспекторів превентивної служби, утримання їх в належному
стані;
- Придбання засобів для утримання
службового автотранспорту в робочому стані (придбання запчастин та здійснення поточного ремонту на станціях
технічного обслуговування;

20

25

25

25

25

40

50

60

70

80

20

25

25

30

30

Придбання паливно-мастильних матеріалів;

100

100

100

100

100

Придбання систем GPS – моніторингу транспорту, відео реєстраторів, онлайн карт

10

10

15

15

15

Забезпечення
засобами
зв’язку,
комп’ютерною та оргтехнікою;

1.2.2.2

2016-2020

1.2.2

ВП, органи
місцевого самоврядування,
РДА

районний,
міський,
селищний,
сільські
бюджети

Забезпечення невідкладно
го реагування на
звернення громадян про кримінальні правопорушення та інші події

1.2.2.5

Підвищеня рівня інформованості
мешканців населених пунктів району
про діяльність та заходи правоохоронних органів, покращувати імідж та довіру до них

2016-2020
2016-2020

1.2.2.4

Придбання та встановлення в місцях
масового перебування громадян та поблизу особливо важливих об’єктів системи відеоспостереження для організації дистанційного контролю за ними
райвідділом поліції

ВП,
РДА, органи
місцевого самовряду-вання

РДА, районна
рада, міська
рада,ВП

2016-2020

1.2.2.3

Здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї, визначати категорію
осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння
ними злочинів та правопорушень

сектор з питань внутрішньої політики
та зв’язків із
засобами масової інформації і громадськістю РДА,
ВП

Залучення коштів не потребує

Районний
та міський
бюджети

40

40

30

30

30

230
Протидія тероризму

250

255

270

Збільшення ефективності оперативного розкриття
кримінальних правопорушень

Цілеспрямована
співпраця з населенням району,
профілактика правопорушень і злочинів

Залучення коштів не потребує

ВСЬОГО КОШТІВ ЗАНАПРЯМОМ:
- районний бюджет
1.2.3

Забезпечення законних прав членів
сім’ї

280

1.2.3.3

Придбання спеціального технічного
обладнання, канцелярського приладдя,
оргтехніки для оперативно-службової
діяльності

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ:
- районний бюджет

2016- 2020
2016-2020

1.2.3.2

Придбання паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих до автомобільної, що використовується для оперативно-службової діяльності у боротьбі
з тероризмом в районі

2016- 2020

1.2.3.1

Придбання військового майна, спеціального спорядження та засобів зв’язку
для оперативно-службової діяльності у
боротьбі з тероризмом в районі

СБУ

районний,
міський,
селищний,
сільські
бюджети

СБУ

районний,
міський,
селищний,
сільські
бюджети

СБУ

районний,
міський,
селищний,
сільські
бюджети

20

60

20

60

20

60

20

60

20

Підтримання належного рівня готовності до протидії ймовірним терористичним загрозам, забезпечення реалізації
завдань в інтересах
АТО на сході
України

60

Забезпечення оперативного реагування особового
складу для виконання завдань з
протидії тероризму
Систематизація,
аналіз інформації з
проблем тероризму, захисту техногенно-небезпечних
та інших важливих
об’єктів, прийняття управлінських
рішень щодо запобігання або припинення терактів

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

1.2.3.6

1.2.4.

З метою попередження створення в
районі незаконних об’єднань осіб терористичної спрямованості, а також
недопущення вчинення зазначеними
групами осіб терористичних актів.
Здійснення комплексу профілактичних
заходів, спрямованих на формування у
населення думки щодо неприйняття
тероризму та екстремізму як методів
вирішення проблем.

2016-2020
2016-2020

1.2.3.5

Коригування планів проведення евакуаційних заходів та організація роботи з укладання або оновлення договорів з автотранспортними підприємствами усіх форм власності та приватними перевізниками на використання
транспортних засобів (в тому числі
спеціальних медичних) для забезпечення проведення заходів, пов’язаних
із вчиненням терористичних актів

2016-2020

1.2.3.4

Організація проведення вибіркових
перевірок (у тому числі спільних) реального стану захисту об’єктів, уразливих в терористичному відношенні, визначення достатності охоронних, режимних та інших профілактичнозапобіжних заходів, що здійснюються
на них, надання адміністраціям
об’єктів практичних рекомендацій з
підвищення їх дієвості, забезпечення
контролю виконання, а також належне
реагування на факти можливого ігнорування пропозицій з боку окремих
керівників

ВП, СБУ

ВП, СБУ, райдержадмі
ністрація

ВП, СБУ

Залучення коштів не потребує

Підвищення готовності до протидії можливим терористичним
проявам

Залучення коштів не потребує

Покращення роботи щодо проведення анти терористичних
заходів

Залучення коштів не потребує

Недопущення випадків терористичних
проявів

Боротьба з рецидивною злочинністю

2016-2020

ВП, управління праці та соціального захисту населення рда

1.2.4.2.

Сприяння працевлаштуванню осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, їх
адаптації та розв’язанню соціальнопобутових проблем.

2016-2020

Районний
центр зайнятості, ВП

1.2.4.3.

Організовувати облік і
вивчення
осіб, які були раніше засуджені і утримуються в місцях позбавлення волі після повторного засудження.
За результатами вивчення та аналізу
причин та умов, що сприяли вчиненню
цими особами повторних кримінальних
правопорушень, вживати заходів протидії рецидивній злочинності

2016-2020

1.2.4.1.

Відповідно до Закону України від 10
липня 2003 року № 1104-IV “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк” забезпечити створення спеціального відділення при медичних і соціальних установах для стаціонарного проживання
раніше судимих, хронічних алкоголіків, які не мають постійного місця
проживання.

КВІ, ВП

районний
бюджет

20

20

30

30

30

Зменшення кількості кримінальних
правопорушень,
скоєних відповідними категоріями
громадян

Залучення коштів не потребує

Збільшення квоти
робочих місць для
осіб цієї категорії

Залучення коштів не потребує

Зменшення кількості повторних кримінальних правопорушень

2016-2020

1.2.4.4.

При звільнені з установ виконання
покарань осіб, які не мають визначеного місця проживання, займались бродяжництвом, втратили зв’язки з
сім’ями вирішувати питання щодо їх
соціально-психологічної реабілітації,
залучення їх до суспільно-корисної
праці, набуття необхідної кваліфікації
та здобуття робітничих професій, що
користуються попитом на ринку праці

КВІ, управління праці та
соціального
захисту населення РДА,
районний
центр зайнятості, ВП

Залучення коштів не потребує

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ
- районний бюджет

20

Проведення профорієнтаційних заходів з дітьми, які перебувають на обліках та потребують соціального захисту

1.2.5.2.

З метою впровадження ефективного
методу організації та проведення профілактичної роботи з дітьми кризових
категорій, їх соціального та правового
захисту, із залученням дитячих психологів та педагогів в ВП забезпечити
постійне функціонування так званої
“Зеленої кімнати” (терапевтичний зал)
для дітей, які обладнати склом позавізуального спостереження та відеоапаратурою.

2016-2018

1.2.5.1.

2016-2020

1.2.5.

20

30

30

Протидія злочинності серед неповнолітніх
відділ освіти,
служба у справах дітей, відЗалучення коштів не потребує
діл у справах
сім’ї та молоді
РДА, ВП
ВП, служба у
справах дітей
рда, відділ у
справах сім’ї
та молоді, районний центр
соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді

Підвищення кваліфікації та здобуття
робітничих професій, що користуються попитом на
ринку праці особами даної категорії

районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет

15

15

20

30

Підвищення стану
поінформованості
дітей

Зменшення рівня
злочинності серед
неповнолітніх

2016-2020

1.2.5.5.

Проведення заходів оперативнопрофілактичного та попереджувальноправоохоронного характеру у напрямках та пріоритетах, непередбачених
типовими планами операцій “Діти вулиці”,“Канікули”,
“Неблагополучна
сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та
“Ялинка”

Залучення коштів не потребує

Підвищення поінформова-ності
служб, покращення
соціального захисту дітей

2016-2020

1.2.5.4.

Забезпечення централізованого обліку сімей, де батьки негативно впливають на дітей, вживають алкогольні напої, не виконують обов’язків з їх виховання та систематично проводити відповідні профілактичні заходи, та надавати необхідну допомогу батькам та
дітям з неблагополучних сімей, здійснювати інформування зацікавлених
установ та відомств.

Служба у
справах дітей,
відділ освіти
рда, ВП, відділ
у справах сім'ї
та молоді

Служба у
справах дітей
РДА, ВП,
відділ у справах сім'ї та молоді

Залучення коштів не потребує

Покращення соціального захисту дітей

2016-2020

1.2.5.3.

Забезпечення постійного взаємообміну інформацією між ВП службою у
справах дітей, відділом освіти про дітей, які не навчаються, скоїли правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.

ВП, служба у
справах дітей
РДА, відділ у
справах сім'ї
та молоді

районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет

10

10

10

10

10

Зменшення дитячої
бездоглядності
та безпритуль-ності,
профілактика та попередження негативних проявів серед
дітей

2016-2020

1.2.5.8.

Своєчасно виявляти, інформувати
відповідні органи та забезпечити ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і громадян України, які
бажають взяти їх на виховання

Залучення коштів не потребує

Підвищення стану
поінформованості
дітей

2016-2020

Із використанням наочних та друкованих матеріалів, залученням практикуючих психологів, проводити комплекс
роз’яснювальних та попереджувальнопрофілактичних заходів серед прихиль1.2.5.7.
ників радикально налаштованих молодіжних груп “Готи”, “Емо”, “Неформали”, “Скінхеди”, “Вільні українські праві” з метою недопущення вчинення ними правопорушень

відділ освіти,
служба у справах дітей РДА,
ВП

відділ освіти,
служба у справах сім’ї та
молоді РДА,
ВП

Залучення коштів не потребує

Підвищення стану
поінформованості
дітей

2016-2020

1.2.5.6.

Підвищення стану поінформованості
учнівської, студентської молоді в навчальних закладах району щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення правопорушень, пов’язаних з наркотиками. Проведення батьківських зборів з
цих питань з залученням представників
відділу освіти, охорони здоров’я, служби у справах дітей, ВП, прокуратури
району, суду, інших установ та організацій

ВП, відділ
освіти РДА,
районний
центр зайнятості

Залучення коштів не потребує

Зменшення дитячої
безпритульності та
бездоглядності

2016-2020

1.2.5.9.

Здійснювати контроль за дотриманням культурно-розважальними закладами,
ігровими
залами,
комп’ютерними клубами нормативноправових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості

Служба у
справах дітей,
відділ освіти
РДА,
ВП,
органи місцевого самовряду-вання

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ
районний бюджет

1.2.6.1.

Залучення коштів не потребує

25

25

30

10

10

Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення
Здійснення заходів, спрямовані на виявлення
організованих
злочинних
угруповань, які створили міжрегіональні канали постачання наркотичних
засобів, особливо синтетичних, а також
здійснюють їх виготовлення на території району в умовах підпільних нарколабораторій. У разі виявлення організованих злочинних угруповань, що діють у сфері наркобізнесу, вжити заходів щодо припинення їх протиправної
діяльності.

2016-2020

1.2.6.

Покращення профілактики правопорушень
серед дітей

ВП, СБУ,

Залучення коштів не потребує

Зменшення рівня
поширеності наркоманії

1.2.6.4.

Вжиття заходів щодо формування у
молоді здорового способу життя, недопущення вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

2016-2020
2016-2020

1.2.6.3.

Проводити щоквартальні перевірки у
розважальних закладах та місцях проведення масового дозвілля молоді (кафе, дискотеки, нічні клуби, тощо), з
метою припинення діяльності тих, де
виявлено факти торгівлі або вживання
наркотичних засобів і психотропних
речовин

2016-2020

1.2.6.2.

Проводити у навчально-виховних
закладах шляхом регулярного інтерактивного навчання, міні-тренінгів, семінарів, виступів з використанням аудіота
відеотехніки
та
оперативнопрофілактичні заходи з метою запобігання проникнення до них наркотичних засобів та психотропних речовин і
поширенню їх серед школярів та студентів.

відділ освіти,
відділ у справах сім’ї та
молоді РДА,
районний
центр соціальних служб,
відділ охорони
здоров’я, ВП,

ВП, райдержадміністрація,
органи місцевого самоврядування

ВП

Залучення коштів не потребує

Зменшення рівня
поширеності наркоманії серед молоді та недопущення вживання
наркотиків у студентському та учнівському середовищі

Залучення коштів не потребує

Зменшення рівня
поширеності наркоманії серед молоді та недопущення вживання
наркотиків у розважальних закладах та місцях масового відпочинку

Залучення коштів не потребує

Виховання у населення правової
свідомості про незаконний обіг наркотиків та підвищення рівня поінформованості про
проблеми наркоманії

2016-2020

1.2.6.6.

Посилити ефективність державного
контролю за дотриманням лікувальнопрофілактичними та аптечними закладами законодавства щодо діяльності,
пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Здійснювати постійний контроль за
обґрунтованістю списання наркотичних та психотропних препаратів з простроченою дією, забезпечити централізовану доставку наркотичних (психотропних) лікарських засобів з аптечних
складів у спеціально обладнаних транспортних засобах під охороною. Забезпечити проведення двічі на рік перевірок дотримання онкологічною службою порядку призначення наркотичних
та психотропних лікарських засобів
онкохворим, які лікуються в домашніх
умовах.

Залучення коштів не потребує

2016-2020

1.2.6.5.

Вжиття заходів щодо інформування
населення про наслідки вживання наркотичних
засобів
Організувати
роз’яснювальну роботу у друкованих
засобах масової інформації, проведення засідань “круглих столів”, із залученням лікарів, педагогів, працівників
центрів соціальних служб для молоді,
працівників поліції щодо стратегії
державної політики у сфері боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Виховання у населення правової
свідомості про незаконний обіг наркотиків та підвищення рівня поінформованості про
проблеми наркоманії та розповсюдження ВІЛінфекції

Попередження витоку наркотичних
та психотропних
лікарських засобів
у незаконний обіг

2016-2020

1.2.6.9.

Проводити щороку спеціальні комплексні операції “Допінг” та “Батискаф” з метою виявлення джерел і каналів надходження наркотичних засобів у
незаконний обіг, а також психотропних
речовин та прекурсорів з аптечних
складів, інших місць їх зберігання та
реалізації.

2016-2020

1.2.6.8.

Посилення контролю за культивуванням рослин, що містять наркотичні
речовини шляхом оперативного контролю за діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування, підвищити вимоги до формування посівного
фонду. Здійснення охорони посівів,
місць зберігання і переробки цих рослин, порядку знищення відходів і пожнивних залишків.

2016-2020

1.2.6.7.

Щорічно проводити оперативнопрофілактичну операцію під умовною
назвою “Мак” з метою виявлення і
знищення незаконних посівів маку та
конопель, недопущення незаконного
отримання наркосировини. У разі виявлення фактів надходження наркосировини у незаконний обіг, вживати заходів до позбавлення сільськогосподарських підприємств, які не забезпечили належної охорони їх посівів, ліцензій на право культивування культур, що містять наркотичні речовини

ВП

ВП

ВП

районний
бюджет

10

10

10

10

10

Виявлення та знищення незаконних
посівів рослин, що
містять наркотичні
речовини

Залучення коштів не потребує

Збільшення кількості викритих фактів незаконних
посівів маку

Залучення коштів не потребує

Недопущення незаконного обігу
наркотичних засобів, прекурсорів та
психотропних речовин

2016-2020

1.2.6.10.

Організувати в установленому порядку проведення комплексу заходів
для викриття і ліквідації каналів контрабандного надходження наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, проведення їх контрольованих поставок, ліквідації наркогруп з
міжрегіональними зв’язками, знешкодження нарколабораторій, усунення
умов, що сприяють їх створенню.

ВП

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ
- районний бюджет

Виявлення та знешкодження каналів
нелегального надходження наркотичних речовин на
територію району,
області та держави

Залучення коштів не потребує

10

10

10

10

10

Протидія торгівлі людьми

1.2.7.1.

Продовження здійснення заходів,
спрямованих на запобігання діяльності
організованих злочинних угруповань,
які спеціалізуються на вивезені молодих жінок до іноземних держав для сексуальної експлуатації, а також вербуванні та вивезені громадян України для
експлуатації їх праці за кордоном.
У разі одержання інформації про ознаки підготовки або вчинення кримінальних правопорушень, вжити відповідних заходів правового реагування відповідно до компетенції.

2016-2020

1.2.7.2.

Проведення заходів щодо профілактики потрапляння дітей в рабство в
школах та навчальних закладах, висвітлення заходів із запобігання сексуальному рабству та торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим особам.

2016-2020

1.2.7.

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Зменшення ризику
потрапляння до
сексуального та
трудового рабства
дітей, молоді, інших незахищених
категорій населення

Залучення коштів не потребує

Збільшення кількості реінтегрованих осіб

1.2.8.2.

Забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо соціально-правового
захисту безпритульних і бездоглядних
дітей, їх соціалізації, реабілітації та
адаптації в суспільстві.

Розроблення механізму працевлаштування і забезпечення житлом випускників шкіл-інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

2016-2020
2016-2020

1.2.8.1.

ВП

Залучення коштів не потребує

Зменшення ризику
потрапляння до
сексуального рабства

Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

1.2.8.

2016-2020

1.2.7.3.

Організація контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері туристичного та розважального бізнесу, а
також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого
створює умови для торгівлі людьми, та
притягнення до відповідальності винних осіб.

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Покращення соціального – правового
захисту дітей

Залучення коштів не потребує

Покращення соціально - побутового
захисту дітей

1.2.8.5.

1.2.8.6.

Проводити спільні профілактичні
рейди «Діти вулиці», «Неблагополучна
сім’я» та інші профілактичні заходи,
спрямовані на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

2016-2020
2016-2020
2016-2020

1.2.8.4.

Продовження роботи щодо співпраці
з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в
інтересах дітей, з питань подолання
безпритульності і бездоглядності.
Комплексно вживати заходів, в обсягах понад визначених типовими планами, спрямованих на своєчасне виявлення сімей, де батьки негативно впливають на дітей, вживають алкогольні
напої, не виконують обов’язків з їх виховання. Проводити профілактичні
рейди з відпрацювання населених пунктів району з метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей з наданням їм в подальшому соціального
захисту.

2016-2020

1.2.8.3.

Забезпечення здійснення контролю за
додержанням вимог актів законодавства щодо захисту майнових (житлових)
прав неповнолітніх. Уживати заходів
для виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, та з відновлення права дітей на
житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей для їх соціального та правового захисту

ВП

ВП

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Покращення соціально – правового
та побутового захисту дітей

Залучення коштів не потребує

Покращення соціального захисту дітей

районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет

10

10

10

10

Залучення коштів не потребує

10

Надання соціального
захисту безпритульним та бездоглядним
дітям

Зменшення кількості
випадків дитячої
бездоглядності та
безпритульності

2016-2020

1.2.8.7.

Спільно з зацікавленими відомствами
та організаціями проводити виїзні лекторії «Підліток у правовому суспільстві», «Молодь у кризовому стані», рейди
«Нічне
місто»,
оперативнопрофілактичні заходи «Урок», «Канікули», «Ялинка», «Сім’я без насильства», «Літо», «Генофонд», інші.

ВП

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ

10

10

10

10

10

1.2.9.1.

Проводити у навчальних закладах
району
регулярні
оперативнопрофілактичні заходи з метою запобігання вживання спиртних напоїв серед
школярів і студентів та попередження
негативних соціальних наслідків і
шкоди їх здоров’ю.

1.2.9.2.

Проводити систематичні оперативнопрофілактичні операції в населених
пунктах району з метою виявлення та
вилучення самогону, фальсифікованих
спиртних напоїв, недопущення фактів
їх продажу, попередження правопорушень, що можуть бути вчинені на ґрунті пияцтва.

2016-2020

Посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтву та алкоголізму

2016-2020

1.2.9.

Зниження рівня дитячої безпритульності
та бездоглядності

Залучення коштів не потребує

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Пропагування здорового способу
життя, залучення
молоді до занять
спортом, зменшення кількості правопорушень в стані
алкогольного
сп’яніння

Залучення коштів не потребує

Зменшення кількості вогнищ самогоноварі-ння та правопорушень, вчинених в стані алкогольного сп’яніння

1.2.9.6.

1.2.10.

Забезпечити лікування та медикосоціальну реабілітацію осіб, що зловживають спиртними напоями та перебувають на обліку в ВП

2016-2020
2016-2020

1.2.9.5.

Забезпечити виявлення осіб, які зловживають алкоголем, шляхом проведення відповідних профілактичних наркологічних оглядів, анкетного опитування та взяття їх на облік

2016-2020

1.2.9.4.

Постійно здійснювати заходи з виявлення порушень антиалкогольного законодавства в закладах торгівлі та громадського харчування, на виробництві
і в громадських місцях.

2016-2020

1.2.9.3.

Проводити регулярні перевірки у розважальних закладах та місцях проведення дозвілля молоді з метою недопущення фактів продажу та вживання
алкогольних напоїв неповнолітніми та
молоддю.

ВП

ВП

ВП

ВП

Залучення коштів не потребує

Зменшення правопорушень
в стані алкогольного
сп’яніння

Залучення коштів не потребує

Зменшення правопорушень
в стані алкогольного
сп’яніння, підвищення свідомості громадян

Залучення коштів не потребує

Виявлення осіб,
хворих на алкоголізм на ранніх стадіях та своєчасне
проведення з ними
медико-соціальної
роботи

Залучення коштів не потребує

Своєчасна ізоляція
та лікування осіб,
які систематично
зловживають спиртними напоями, зменшення кількості
правопорушень

Підвищення безпеки дорожнього руху

1.2.10.4.

З метою дотримання вимог норм та
стандартів, що діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, при
будівництві та реконструкції будь-яких
об’єктів та споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та червоних ліній вулиць населених пунктів обов’язково
включати співробітників Державтоінспекції до складу комісій з вибору земельних ділянок.

2016-2020

ВП

районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет

ВП

районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет

Виконком міської ради,
РДА, ВП

2016-2020

1.2.10.3.

З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного
травматизму,
організовувати проведення в області
Всеукраїнських конкурсів-рейдів “Увага! Діти на дорозі!”, “ДТП”, “Безпека
дорожнього руху - це життя!”

Покращення правової свідомості
громадян

Залучення коштів не потребує

2016-2020

1.2.10.2.

З метою залучення школярів до роботи з попередження дитячого дорожньотранспортного травматизму організовувати проведення обласного конкурсу
на кращий дитячий малюнок на тему
“Навчальний рік без ДТП” з врученням
цінних подарунків переможцям.

ВП

2016-2020

1.2.10.1.

Організувати постійне висвітлення в
ЗМІ актуальних питань із безпеки дорожнього руху, матеріалів стосовно
діяльності сектору БДР що покращують її імідж.

10

10

10

10

10

10

10

10

Залучення коштів не потребує

10

Зменшення на 1015% дитячого дорожньотранспортного травматизму, покращення системи
профілактики

10

Зниження на 2540% кількості дітей,
які постраждали
внаслідок дорожньо-транспортних
пригод

Здійснення контролю за дотриманням норм та стандартів

2016-2020

1.2.10.9.

Облаштуваня та ремонт транспортних
бар’єрних та пішохідних огороджень
на автодорогах та вулицях населених
пунктів.

2016-2020

1.2.10.8.

Нанесення та поновлення дорожніх
розміток проїзної частини доріг та вулиць.

2016-2020

1.2.10.7.

Встановлення або заміна дорожніх
знаків на дорогах загального користування та вулично-шляховій мережі населених пунктів району.

райавтодор,
виконком міської ради,
РДА, ВП
Райавтодор,
виконком міської ради,
РДА

2016-2020

1.2.10.6.

На основі аналізу визначати місця та
ділянки
концентрації
дорожньотранспортних пригод та аварійно небезпечні ділянки. Брати участь в розробці
заходів щодо усунення недоліків у стані утримання вулично-шляхової мережі, які сприяють виникненню ДТП.

виконком міської ради,
РДА, райавтодор

Райавтодор,
виконком міської ради,
РДА

2016-2020

1.2.10.5.

З метою визначення експлуатаційного стану утримання вуличношляхової мережі району забезпечити
проведення її регулярних обстежень з
залученням представників органів
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, служби автомобільних
доріг,
дорожньоексплуатаційних організацій. За результатами проведених обстежень
вживати заходів з усунення виявлених
недоліків.

Райавтодор,
виконком міської ради,РДА

Залучення коштів не потребує

Здійснення контролю
за експлуатаційним
станом утримання

Залучення коштів не потребує

Здійснення контрою за експлуатаційним станом
утримання

районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет
районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет
районний,
міський,
селищний,
сільський
бюджет

50

50

50

50

50

Підвищення безпеки дорожнього руху

20

20

20

20

20

Підвищення безпеки дорожнього руху

20

20

20

20

20

Підвищення безпеки дорожнього руху

2016-2020

1.2.10.10

Проведення нарад-семінарів з автомобільними перевізниками з питань
безпеки перевезень пасажирів та вантажів, імплементації законодавства
України про автомобільний транспорт
до норм та стандартів ЄС.
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ
- районний бюджет

1.2.11.3

110

110

110

110

2016-2020

Створення належних умов для роботи
суду за адресою м. Іллінці, вул. Європейська, 28 відповідно до модельної
форми роботи: облаштування залів судових засідань, облаштування приміщення суду для прийому громадян (обладнання холу відповідними меблями).
Модернізації наявної комп’ютерної
та офісної техніки з метою забезпечення електронного доступу до правосуддя
громадян (надсилання судом учасникам
процесу процесуальних документів в
електронному вигляді, ознайомлення із
матеріалами справи в електронному вигляді тощо) своєчасного надання учасникам судових процесів копій судових
рішень, копій електронних технічних
записів судових засідань
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ
- районний бюджет

Іллінецький
районний
суд

2016-2018

Організаційне забезпечення діяльності Іллінецького районного суду Вінницької області

Підвищення рівня інформованості мешканців населених пунктів району про
1.2.11.1
діяльність та заходи судових органів, покращувати імідж та довіру до них

1.2.11.2

Покращення стану
виконання перевізниками вимог щодо безпеки перевезень

Залучення коштів не потребує

110

Іллінецький
районний
суд

2016-2020

1.2.11

Управління
Укртрансінспекції у
Вінницькій
області, профільні громадські організації

Всього коштів по програмі

Заступник голови районної ради

Іллінецький
районний
суд

Покращення правової свідомості
громадян

Залучення коштів не потребує

Районний
бюджет

Районний
бюджет

50

20

20

Створення належних умов для перебування громадян
в суді

Покращення доступу до правосуддя громадян, в тому рахунку учасників судового
процесу

15

15

15

20

20

65

35

35

20

20

850

790

815

735

905

В.Швець

