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Паспорт Програми

Ужгородський ВП ГУНП
в Закарпатській області,
Ініціатор розроблення Програми
виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Конституція України, закони
України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про
Нормативні документи, на підставі Національну поліцію України”,
яких розроблена Програма
«Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного
кордону», Указ Президента України
від 27.10.2009 №870/2009
Ужгородський ВП ГУНП
Розробник Програми
в Закарпатській області
Виконавчий комітет Ужгородської
Головний розпорядник коштів
міської ради
Виконавець Програми та
Ужгородський ВП ГУНП
розпорядник коштів
в Закарпатській області
Ужгородський
ВП
ГУНП
в
Учасники Програми
Закарпатській області, виконавчий
комітет Ужгородської міської ради
Термін реалізації Програми
2017- 2020 роки
Місцеві бюджети, які беруть участь Міський бюджет
у виконанні Програми
2017 – 930,0 тис. грн.
2018 – 900,0 тис. грн.
Обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми 2019 – 950,0 тис. грн.
(тисяч гривень)
2020 – 980,0 тис. грн.
Всього: 3760,0 тис. грн.

2. Мета програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу
заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних
діянь, а також налагодження дієвої співпраці Ужгородського ВП ГУНП та
Ужгородської міської ради у зазначеній сфері.
3. Основні завдання Програми
Підвищення якості керування процесами і заходами безпеки, які
проводяться в місті, оздоровлення криміногенної ситуації за рахунок високої
оперативності реагування мобільних нарядів поліції на злочини і пригоди.
Своєчасне виявлення, припинення та запобігання злочинам.
Удосконалення системи профілактики і реагування на сигнали та
повідомлення про правопорушення, які готуються або вчиняються.
Покращення взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування, правоохоронними органами.
Протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних
речовин, зброї та вибухівки.
Здійснення заходів, спрямованих на підвищення правової культури
громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання проявам
релігійної нетерпимості.
Проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями,
мігрантами, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти
бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність.
Запровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть
профілактиці та протидії злочинності.
4. Визначення проблем, на розв'язання яких
спрямована програма
Непроста суспільно-політична та економічна ситуація в державі,
проведення військових дій на сході країни, значною мірою вплинули на
криміногенну ситуацію взагалі, зокрема і на території обласного центру
Закарпаття.
Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів
криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Лише за останній рік
на 12,5% збільшилась кількість реєстрацій кримінальних правопорушень на
території м. Ужгорода (з 3713 у 2015 році до 4177 у поточному році) за якими
відкриті кримінальні провадження, на третину збільшилась реєстрація тяжких
та особливо тяжких кримінальних правопорушень (з 773(2015) до 1074(2016).
Проте, незважаючи на ці негативні чинники, Ужгородським відділом
поліції ГУНП в Закарпатській області вжито комплекс заходів, націлених на
стабілізацію криміногенної ситуації в обласному центрі Закарпаття, зокрема на

протидію злочинам корисливо-насильницького спрямування та забезпеченню
належної публічної безпеки та правопорядку.
Впродовж 11 місяців 2016 року в Ужгородському ВП ГУНП
зареєстровано 26540 заяв про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
(2015 – 16836 заяв), що складає четверту частину (25%) від загальної
кількості зареєстрованих звернень по Закарпатській області.
Із загальної кількості зареєстрованих 178 кримінальних правопорушень,
вчинені в громадських місцях, у тому числі 146 – на вулицях. Із 381
кримінального правопорушення, за якими закінчено досудове розслідування,
171 правопорушення (45%) учинено особами, які раніше скоювали злочини, 48
(13%) – групою осіб, 25 (7%) – в стані алкогольного сп’яніння та 29 (7%) –
неповнолітніми або за їх участю.
Загалом, за 11 місяців 2016 року спостерігалось збільшення кримінальних
правопорушень, скоєних проти життя та здоров'я особи. Зокрема, зареєстровано
5 очевидних вбивства (2015-1), з яких по 4 вбивствах особам оголошено про
підозру (в т.ч. 2 вбивства студентів з Індії, які були розкриті за «гарячими
слідами»). Зареєстровано 4 факти нанесення ТТУ (2015-4), 2 особам оголошено
про підозру. Задокументовано факт згвалтування (2015–4), досудове
розслідування по якому закінчено і провадження направлено до суду. Закінчено
розслідування по всіх зареєстрованих у 2016 році 10 розбійних нападах та
провадження скеровані до суду. З тяжких злочинів проти особи за 11 місяців
п.р. не фіксувались ТТУ зі смертельними наслідками.
Працівниками Ужгородського ВП ГУНП здійснювався комплекс заходів
щодо розшуку злочинців та осіб, зниклих безвісті. Впродовж 2016 року
розшукано 34 злочинця, які ухилялися від слідства та суду. Встановлено місце
знаходження 48 безвісти зниклих осіб та 6 неповнолітніх.
Поряд з цим, криміногенна ситуація в місті продовжує залишатись
складною, а профілактика злочинності потребує додаткових заходів
організаційного та профілактичного характеру.
За поточний рік більше половини всіх кримінальних правопорушень,
вчинених на території обласного центру складають протиправні посягання
майнової спрямованості, зокрема: 55% - крадіжки (984), 5% - шахрайства (92),
5% - грабежі (84) та 0,7% - незаконні заволодіння транспортними засобами (13).
Крім того, аналіз криміногенної ситуації в місті вказує на тенденцію до
збільшення цих правопорушень порівняно з аналогічним періодом минулого
року, а саме: грабежів (з 81(2015) до 84 (2016), крадіжок (з 925 до 984(2016),
квартирних крадіжок (з 67 до 97), розбоїв (з 7 до 10).
З 84 зареєстрованих грабежів по 34 провадженнях особам оголошено про
підозру та 22 провадження направлено до суду(тобто кожний четвертий).
Актуальною залишається робота по документуванню фактів шахрайських
дій. З 92 зареєстрованих таких правопорушень оголошено підозр лише по 20
шахрайствам. Більшість із зареєстрованих фактів шахрайства-це випадки, коли
громадяни за власної довірливості перераховували гроші на банківські картки
за купівлю будь-яких товарів або за надання послуг, а також телефонні
шахрайства. Незважаючи на неодноразові попередження, які надавались

Ужгородським ВП в засобах масової інформації кількість реєстрацій цих
правопорушень залишається значною.
За 2016 рік в Ужгородському ВП ГУНП зареєстровано 13 фактів
незаконного заволодіння транспортними засобами (в 2015 - 12). З них: 9 –
фактів викрадення автомобілів та 4 факти викрадення мотоциклів. Серед
викрадених транспортних засобів – 10 іноземного виробництва (в.т.ч. 1 –
іноземної реєстрації (Чехії), 3 транспортних засобів радянського виробництва
(ВАЗ, УАЗ). Досудове розслідування по 3 кримінальних провадженнях
закінчено і з обвинувальним актом направлено до суду, потерпілим повернуті
їх авто.
Проблемною залишається робота по встановленню осіб, які вчиняють
крадіжки. Із загальної кількості зареєстрованих крадіжок (984) по 146
правопорушенням особам оголошено про підозру. А з 97 квартирних крадіжок
встановлено 26 осіб, що їх вчинили. Останнім часом предметом посягання на
рівні з викраденням грошей, ювелірних виробів, комп'ютерної техніки та
мобільних телефонів, стали крадіжки велосипедів та дитячих візочків. За дрібне
викрадення чужого майна (ст.51 КУпАП) притягнуто до адміністративної
відповідальності 10 осіб. Основними причинами низької ефективності роботи
на даному напрямку залишаються недоліки в належній організації їх розкриття
по “гарячих слідах”, недостатня кількість засобів відеоспостереження в
криміногенно вражених місцях міста. Як свідчить проведений аналіз, найбільш
криміногенновраженими вулицями міста Ужгорода залишаються мікрорайони
багатоповерхівок, зокрема: вул.Минайська, вул.Грушевського, вул.Легоцького,
8 Березня, проспект Свободи. Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви
про злочини та події кримінального характеру застарілий автопарк,
недостатність спецтехніки, озброєння, засобів зв'язку.
Загалом, на території міста Ужгорода протягом 11 місяців 2016 року
організовано та проведено ряд спеціальних оперативно-профілактичних
операцій: "Розшук", “Денне та “Нічне місто”, "Мігрант", загальнодержавні
спеціальні операції «Мак» та «Літо», місячники безпеки дорожнього
руху(серпень-вересень) та добровільної здачі зброї (липень, жовтень). В розрізі
відпрацювань та цільових операцій працівниками Ужгородського ВП ГУНП
виявлено та припинено 1168 адміністративних правопорушень (ДОП– 1098,
ВКП – 3, Ювінальна поліція – 47). Найбільша кількість виявлених
адміністративних правопорушень стосується куріння у заборонених місцях:
працівниками поліції складено 427 адміністративних протоколів; за порушень
правил благоустрою - 283 адміністративних протоколів; за вчинення дрібного
хуліганства 96 адміністративних протоколів.
У протидії побутовій злочинності працівниками відділу поліції складено
111 адміністративних протоколів за ознаками ст.173–2 КУпАП (насильство в
сім’ї), задокументовано 20 правопорушень на побутовому ґрунті та одне
кримінальне правопорушення, пов'язане з насильством в сім'ї. Як свідчить
статистика, кожний десятий злочин в місті скоєно раніше засудженими
особами. В попередженні рецидивної злочинності дільничними офіцерами
поліції Ужгородського ВП в повній мірі використовувались можливості

адміністративного законодавства: за ст.187 КУпАП складено 71 протокол
(11м.2016р.-64). За поданням Ужгородського відділу поліції судами
адміністративний нагляд встановлено відносно 16 осіб. Все це разом сприяло
зменшенню майже в 3,5 рази рівня рецидивної злочинності: (з 589 до 171).
Вжито комплекс заходів щодо профілактики правопорушень серед
неповнолітніх. Організовано та проведено спільні рейди із зацікавленими
службами у справах дітей, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради. Як
результат, за 11 місяців 2016 року недопущено значного збільшення
неповнолітньої злочинності: підлітками скоєно 29 правопорушень проти 26,
зареєстрованих у 2015 році. Працівниками Ужгородського ВП здійснювались
профілактичні заходи, як результат працівниками поліції складено 81
адміністративний протокол, більшість з яких за неналежне виконання батьками
обов'язків по вихованню дітей (ст.184 КУпАП - 75). Крім того, проведено ряд
заходів з протидії наркоманії та пияцтва серед дітей, здійснено заходи щодо
недопущення втягування неповнолітніх у злочинну діяльність (складено 6
адміністративних протоколів за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та
тютюну), задокументовано кримінальне правопорушення, передбачене ст.304
ККУ (втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (крадіжку).
Крім вищезазначеного продовжувалась співпраця зі службами
Ужгородської міської ради щодо реалізації Комплексної програми
профілактики правопорушень на 2016 рік. Зокрема з метою покращення
профілактики
вуличної
злочинності,
протидії
майновим
злочинам
продовжувалась робота по встановленню у м. Ужгороді камер відеоспостереження, до кінця року заплановане встановлення серверу з відеонагляду
в черговій частині Ужгородського ВП ГУНП, проведені ремонтні роботи на
опорних пунктах поліції.
У зв'язку з проведенням антитерористичної операції значно збільшились
обсяги нелегального обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. З початку
року в Ужгородському ВП зареєстровано 37 кримінальних правопорушень,
пов’язаних з незаконним обігом зброї (2015 - 22), по 10 правопорушенням особам
оголошено про підозру та кримінальні провадження скеровані до суду. По
закінчених кримінальних провадженнях з незаконного обігу зброї вилучено 2
нарізні зброї, 4 обрізи, одну гранату, 1 од. холодної зброї та 105 боєприпасів.
За порушення умов зберігання зброї 8 осіб притягнуті до
адміністративної відповідальності. Під час проведення місячника добровільної
здачі зброї (з 01 по 31 жовтня п.р.) громадянами м. Ужгорода до Ужгородського
ВП ГУНП здано 25 од. зброї, а саме: 6 гладкоствольної зброї (5 – на знищення,
1– на реєстрацію), 19 од. холодної зброї (ножі – на знищення), 112 боєприпасів.
З метою запобігання можливим терористичним актам на території м.
Ужгорода систематично проводились перевірки на предмет виявлення
вибухових пристроїв, озброєння, отруйних та пожежонебезпечних речовин,
зокрема, на стратегічних об'єктах міста.
Не зменшується кількість фактів анонімних повідомлень щодо
"замінування" будівель органів влади та інших установ. Так, у 2016 році
зареєстровано 7 кримінальних проваджень за цими фактами. Для оперативного

попередження та виявлення причетних осіб правоохоронцям необхідні сучасні
засоби боротьби зі злочинністю.
Наразі, незважаючи на заходи, що вживаються міською владою та
правоохоронними органами, криміногенна ситуація в місті є складною, з усіх
найбільш складних типів правопорушень спостерігається тренд зростання їх
кількості, що постійно створює додаткове навантаження на правоохоронні
органи.
Враховуючи складність і різноманітність чинників, що впливають на стан
та динаміку злочинності, кардинальне поліпшення криміногенної ситуації в місті
може бути досягнуто лише завдяки об'єднанню зусиль та спільній
скоординованій роботі правоохоронних органів, виконавчої влади та місцевого
самоврядування, широкому залученню до роботи в цьому напрямі недержавних
структур, громадських об'єднань і громадян.
Для комплексного підходу до питання забезпечення безпеки в місті є ця
Програма, розроблена з урахуванням позитивного досвіду нині діючих міських
програм аналогічного спрямування.
5. Основні заходи, передбачені комплексною Програмою протидії
злочинності та профілактики правопорушень в м. Ужгород на 2017-2020 роки
1. Організаційне забезпечення профілактики правопорушень
1.1. Систематично аналізувати стан правопорядку в місті. За результатами
аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан
правопорядку, вживати заходів по запобіганню злочинності.
Виконавець: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: 2017 – 2020
1.2. Проводити моніторинг громадської думки щодо якості роботи
Ужгородського ВП ГУНП щодо протидії злочинним проявам, ступеня довіри
населення до діяльності у цій сфері, основних факторів, які на думку населення
негативно впливають на криміногенну обстановку. Отримані результати
використовувати при плануванні додаткових заходів щодо запобігання
злочинності.
Виконавець: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: 2017 – 2020
1.3. Вносити на розгляд виконавчого комітету Ужгородської міської ради
питання про хід реалізації Програми.
Виконавець: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: щорічно до 20 грудня
1.4. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення Ужгородського ВП
ГУНП для створення належних умов справедливого і своєчасного захисту

порушених прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб чи інтересів
держави.
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Термін: 2017 - 2020
2. Захист прав, свобод та законних інтересів громадян
2.1. Вживати скоординованих заходів з розкриття тяжких та особливо
тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку
громадян, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. Брати
на особливий контроль стан розкриття і розслідування умисних вбивств та інших
резонансних злочинів, за необхідністі своєчасне створення для цього спільних
слідчо-оперативних груп.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
Термін: 2017 - 2020
2.2. Спрямовувати зусилля на припинення кримінального обігу зброї та
вибухівки, попередження і розкриття злочинів із їх застосуванням.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: 2017 - 2020
2.3. Підвищувати ефективність розшуку злочинців, які переховуються від
органів слідства та суду, безвісно зниклих громадян.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: 2017 - 2020
2.4. З метою покращення роботи поліції з попередження та розкриття
кримінальних правопорушень, особливо тих, що викликають негативний
громадський резонанс (крадіжки приватного майна, пограбунки, розбійні
напади, тілесні ушкодження), продовжити здійснення заходів із встановлення
систем відеоспостереження на об'єктах торгівлі та у місцях масового скупчення
людей.
Виконавці: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради,
Ужгородський ВП ГУНП,
Термін: 2017 - 2020
3. Протидія терористичним проявам
3.1. Впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з
можливістю розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів,
облич, передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини
Ужгородського ВП ГУНП, здійснення криміногенного аналізу тощо.

Подальший розвиток такої системи.
Виконавці: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Ужгородський ВП ГУНП, місцева прокуратура
Термін: 2017 - 2020
3.2. Здійснювати роз'яснювальні та освітньо-виховні заходи в
загальноосвітніх закладах міста із залученням фахівців з тематики
профілактики терористичної і техногенної загрози, поведінки в надзвичайних
ситуаціях, надання і отримання допомоги. Організація навчань з евакуації
дошкільних і шкільних загальноосвітніх закладів міста.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП, місцева п
рокуратура, виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Термін: 2017 - 2020
3.3. Для запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та
вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним актам,
здійснити комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на
виявлення каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів
і вибухових речовин.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: 2017 - 2020
4.Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
сер едо вище
4.1. На засіданнях, спільних нарад систематично аналізувати стан роботи
з профілактики правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, іншим негативним проявам.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП, управління
освіти, управління у справах культури спорту,
сім’ї та молоді, служба у справах дітей
Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
4.2. Забезпечити своєчасне надходження інформації та складання списків
неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням,
засуджені до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі, відбули покарання
та звільнилися з місць позбавлення волі з метою соціального супроводу та
контролю за їх поведінкою.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП, місцева

прокуратура,
Ужгородський
відділ
кримінально-виконавчої інспекції, виконавчий
комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
4.3. Забезпечити виявлення, облік та проведення роботи з соціальноправового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через
ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків, схильність до
систематичного залишення місця проживання, вчинення насильства над дітьми
в сім'ї.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
4.4. З метою правового виховання населення, особливо молоді, проводити
в навчальних закладах профілактичні лекції з роз'яснення діючого
законодавства України щодо відповідальності неповнолітніх за злочини,
правопорушення, запобігання проявам ксенофобії, етнічної, статевої
дискримінації, тощо
Виконавці:
Ужгородський
ВП
ГУНП,
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
4.5. Забезпечити організацію та проведення спільних профілактичних
рейдів („Діти вулиці”, „Вокзал”, „Підліток”, „Канікули”, „Літо”), спрямованих
на соціальний і правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та
безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних та
бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до
дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини.
Виконавці: Виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Ужгородський ВП ГУНП
Термін: 2017-2020
5. Протидія рецидивній злочинності
Забезпечити соціальний супровід та проведення індивідуальнопрофілактичної 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: кримінально-виконавча інспекція,
відділ державної пенітенціарної служби в
Закарпатській області, спостережна комісія
Ужгородського міськвиконкому, Ужгородський

ВП ГУНП
Термін: 2017 - 2020
6. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму
6.1. Організувати в навчальних закладах міста Ужгород проведення
лекцій на тему профілактики наркоманії та алкоголізму.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
6.2. Вжити додаткових заходів щодо своєчасного виявлення і постановки
на облік осіб, які незважаючи на попередження поліції, продовжують вести
антигромадський спосіб життя, зловживають спиртними напоями, вчиняють
дебоші, сварки та насильство у сім’ї.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
7. Підтримання публічної безпеки та порядку
7.1. Керуючись положеннями Закону України від 22.06.2000р. №1835-14
“Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону”,
вжити заходів щодо розширення мережі громадських формувань, які беруть
участь в охороні громадського порядку і профілактичній роботі, та забезпечити
їх ефективне функціонування.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
7.2. На підставі аналізу оперативної обстановки в місті, запровадити
щомісячні відпрацювання мікрорайонів найбільш вражених так званою
“вуличною” злочинністю.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
7.3. Систематичне проведення заходів на ринках міста щодо підтримання
належного публічного порядку, недопущення порушень правил торгівлі та
санітарних норм.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020

7.4. Відповідно до ст.152 КУпАП (порушення правил благоустрою)
проведення заходів із надання допомоги комунальним службам у забезпеченні
належного санітарного стану міста.
Виконавці: Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Термін: 2017 - 2020
7.5. Забезпечення охорони публічної безпеки та порядку в місцях
традиційного проведення спортивно-масових та культурних заходів.
Виконавець: Ужгородський ВП ГУНП
Термін: під час проведення заходів
8. Матеріально-технічне забезпечення Ужгородського відділу поліції Головного
Управління Національної поліції в Закарпатській області
8.1. Для запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та
вибухових пристроїв проти особи покращення умов із обслуговування громадян
службою у сфері дозвільної системи Ужгородського ВП ГУНП.
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Термін: 2017-2018
8.2. З метою охорони громадського порядку під час проведення масових
заходів, забезпечення реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття
та припинення злочинних посягань та своєчасного виїзду працівників поліції на
місце вчинення злочинів та правопорушень, передбачити видатки на придбання
сучасних GPS навігаторів та відеореєстраторів для службового транспорту та
паливно-мастильних матеріалів.
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Термін: 2017-2020
8.3. З метою покращення інформаційного забезпечення працівників
Ужгородського ВП ГУНП та формування електронних баз даних передбачити
видатки для придбання комп’ютерного обладнання.
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Термін: 2017 - 2020
8.4. Для підтримання безперебійної роботи Ужгородського ВП ГУНП

придбання електрогенератора (як резервне джерело живлення), акумуляторів
резервного живлення, які відповідають діючим вимогам, та котла для
автономного опалення адмінбудівлі.
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Термін: впродовж 2017 року
8.5. Проведення поточного ремонту кімнати затриманих і доставлених
громадян при черговій частини Ужгородського ВП ГУНП задля приведення її
до відомчих будівельних норм МВС України та рекомендацій Європейського
комітету проти тортур та вимог Європейської конвенції про захист прав і
свобод людини (обладнання витяжною вентиляцією та мережею
водопостачання та каналізації).
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Ужгородський ВП ГУНП,
Термін: 2017 - 2020
8.6. Вирішення питання облаштування кімнати прийому громадян
адмінбудівлі Ужгородського ВП ГУНП у відповідності до законодавчо
визначених норм.
Виконавець: виконавчий комітет Ужгородської
міської ради
Ужгородський ВП ГУНП
Термін: впродовж 2017 року
9. Фінансування заходів для виконання Програми
Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування
визначених заходів з місцевого бюджету та інших джерел не заборонених
законом. Це дозволить протягом 4 років здійснити правоохоронними органами,
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комплекс узгоджених
заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили
їх вчинення, створити в місті сприятливі умови для діяльності Національної
поліції та підвищити їх авторитет серед населення.
Розрахунок потреби коштів для реалізації заходів, передбачених
комплексною Програмою профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород
на 2017– 2020 роки додається.
Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених
Програмою,
підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених показників на
кожний рік. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають обсяг
коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів,
визначених Програмою.

10. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на
соціальну адаптацію осіб, звільнених із місць позбавлення волі, посилення
боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю
неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
- підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання
молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики,
розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;
- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх
виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в
громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну
інформацією між органами виконавчої влади;
- стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання
криміналізації населення.
11. Контроль за ходом виконанням Програми
Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми
здійснює Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, цільовим та
ефективним використанням коштів - виконавчий комітет Ужгородської міської
ради.

Додаток до Програми
РОЗРАХУНОК
потреби коштів для реалізації заходів, передбачених комплексною Програмою
профілактики та протидії злочинності в м. Ужгород на 2017– 2020 роки

№
Зміст заходів
п/з
1. Покращення умов функціонування та
обслуговування громадян на опорних
пуктах поліції (придбання офісної та
комп’ютерної техніки)
2. Покращення умов із обслуговування
громадян
сектором
превенції
Ужгородського ВП ГУНП (служби у
сфері дозвільної системи)
3. Придбання сучасних GPS навігаторів та
відеореєстраторів
для
службового
транспорту Ужгородського ВП ГУНП
(15 комплектів по 3 тисячі грн.)
4. Забезпечення
паливно-мастильними
матеріалами, оплата
транспортних
послуг, утримання транспортних засобів.

Відповідальний за виконання

2017
2018
2019
2020
Сума
Сума
Сума
Сума
тис.грн тис.грн тис.грн тис.грн

ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння виконавчого
комітету Ужгородської міської ради

200

200

200

250

ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння виконавчого
комітету Ужгородської міської ради

50

50

-

-

ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння
виконавчого 45
комітету Ужгородської міської ради

25

20

-

Автогосподарство ГУНП,
ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння виконавчого
комітету Ужгородської міської ради

600

700

700

500

5. Для підтримання безперебійної роботи
Ужгородського ВП ГУНП придбати
електрогенератор (як резервне джерело
живлення), акумуляторів резервного
живлення, які відповідають діючим
вимогам та котел для автономного
опалення будівлі.
7. Проведення поточного ремонту в кімнаті
тимчасового тримання при черговій
частині Ужгородського ВП ГУНП
8. Облаштування
кімнати
прийому
громадян Ужгородського ВП ГУНП
ВСЬОГО

ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння виконавчого
комітету Ужгородської міської ради

ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння виконавчого
комітету Ужгородської міської ради
ГУНП (для потреб Ужгородського
ВП) за сприяння виконавчого
комітету Ужгородської міської ради

100

-

-

-

20

25

30

30

15

-

-

-

930

900

950

980

