
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (третя сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

24 грудня 2020 року 
 

Про затвердження комплексної  

програми профілактики   

правопорушень на 2021-2025 роки 

   

Заслухавши інформацію завідувача сектору мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Осацького А.І. про комплексну програму 

профілактики правопорушень на 2021-2025 роки,  керуючись ст.26 Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити  комплексну програму профілактики правопорушень на 

2021-2025 роки ( додається). 

 

2.Управлінням, відділам та службам виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району сприяти  у виконанні заходів, 

передбачених комплексною програмою профілактики правопорушень. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з  питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку та протидії корупції. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                                 О.П. Грицаєнко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

від 24.12.2020р.   
 

Комплексна програма 

профілактики правопорушень на 2021-2025 роки 
 

Загальна частина 

 
   Діяльність правоохоронних органів направлена на забезпечення 

надійного захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань, 

підвищення результативності роботи із профілактики правопорушень, 

розкриття  криміногенних проявів та підтримання належного правопорядку на 

території Лубенської територіальної громади, більш широкого залучення 

населення  до участі в роботі   громадських формувань з охорони громадського 

порядку. Органи місцевого самоврядування, відповідно до законодавства, 

всебічно сприяють їм у цій діяльності.   

            Завдяки тісної взаємодії міської ради та її виконавчих органів з  

правоохоронними органами, що обслуговують місто Лубни, за останні два роки 

вдалося утримати оперативну обстановку у місті стабільною, знизити рівень 

злочинності. В той же час, поряд із зменшенням кількості вчинених злочинів 

середньої тяжкості  та  особливо-тяжких злочинів, спостерігається збільшення 

кількості правопорушень в економічній сфері, обігу наркотиків, а також 

хуліганства. 

Недосконалість системи реінтеграції бездомних громадян, соціальної  

адаптації  осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання 

щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм та наркоманію, 

спричинює  збільшення  кількості  злочинів, вчинених повторно, раніше 

судимими, у тому числі в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння. 

Наявність дитячої бездоглядності та безпритульності веде до 

правопорушень, вчинених неповнолітніми,  випадків втягнення їх у злочинну 

діяльність. Достатньо високий рівень безробіття серед населення, зокрема 

молоді, також негативно впливає на рівень злочинності. Отже, актуальним 

залишається питання  щодо недопущення втягування таких осіб до 

протиправної діяльності. 

Зазначені фактори негативно позначаються на іміджі державних органів, 

органів місцевого самоврядування, а також знижують рівень довіри населення 

до правоохоронних органів. 

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2021-2025 роки 

розроблена на ґрунті позитивного досвіду реалізації Програми 2019-2020 років і 

спрямована на забезпечення ефективної та узгодженої роботи правоохоронних 

органів, державних органів та органів місцевого самоврядування  щодо 

профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовлюють  вчинення 

протиправних дій та сприяють злочинним проявам. 



 

Мета програми 
Метою програми є забезпечення ефективної реалізації державної 

політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення  та 

здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих на усунення причин та умов 

вчинення протиправних  дій,  а  також  налагодження  дієвої співпраці 

правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування у зазначеній 

сфері.  

Головними напрямами програми є: 
 розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 

запровадження їх у практику; 

 посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження 

господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав; 

 усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення 

умов для його ліквідації; 

 забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження 

історико-культурних цінностей; 

 запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, 

виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до 

їх вчинення; 

 удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі; 

 забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для 

бездомних громадян і безпритульних дітей; 

 забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту 

від жорстокого поводження, експлуатації та насильства; 

 виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

програм профілактики правопорушень; 

 удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

організованій злочинності та корупції; 

 удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення профілактичної діяльності; 

 продовження впровадження систем вуличного відеоспостереження на 

території м. Лубни та в інших  населених пунктах Лубенської територіальної 

громади. 
 

   Заходи реалізації програми 
I. Організаційно – правове забезпечення профілактики правопорушень 
 

1. Включення до щорічних програм економічного і соціального розвитку 

Лубенської територіальної громади заходів, спрямованих на запобігання 

бідності та безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зв'язків, посилення 

протидії чинникам, що породжують злочинність. 
2021-2025 роки 

 

 Управління, відділи та служби виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, Лубенський ВП 

ГУНП в Полтавській області 



2. Практикувати регулярний розгляд стану виконання Програми на  

службових нарадах, при необхідності надавати пропозиції щодо внесення до неї 

відповідних змін і доповнень. 
2021-2025 роки  Управління, відділи та служби виконавчого  

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

 району Полтавської області 
 

3. Систематично аналізувати стан правопорядку на території Лубенської 

територіальної громади. У випадку погіршення криміногенної ситуації вживати 

адекватні скоординовані заходи щодо з’ясування та усунення причин і умов, які 

негативно впливають на стан профілактичної роботи. 
2021-2025 роки  Управління, відділи та служби виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, Лубенський ВП 

ГУНП в Полтавській області 

 

4. Здійснювати моніторинг громадської думки щодо якості роботи 

виконавчих органів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, правоохоронних та контролюючих органів з питань протидії 

злочинним проявам, ступеня довіри населення до їх діяльності у цій сфері, 

основних факторів, які, на думку громадян, негативно впливають на 

криміногенну обстановку. 

Отримані результати використовувати під час планування додаткових 

заходів щодо запобігання злочинності. 
2021-2025 роки  Управління, відділи та служби виконавчого  

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

5. Забезпечувати проведення в закладах культури, навчальних закладах 

Лубенської територіальної громади інформаційно-пропагандистських, 

тематичних заходів з питань профілактики правопорушень, правового 

виховання громадян, роз’яснення відповідних актів законодавства. 
2021-2025 роки  Управління культури і мистецтв, управління 

охорони здоров’я, управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, 

Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області 

6.Продовжити:  

- систематичне роз'яснення через засоби масової інформації, державної 

стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування, 

запровадження нових форм роботи, спрямованих на розв'язання проблем 

громадян;  

- громадське обговорення питань щодо ефективності роботи 

правоохоронних органів;  

- співпрацю з громадськістю шляхом розміщення в громадських  місцях,  

засобах масової інформації  номерів контактних телефонів підрозділів 

правоохоронних органів, графіків прийому громадян посадовими особами 

таких органів, номерів "телефонів довіри";  

- здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової 

освіти та культури населення, громадської правосвідомості та формування 

негативного ставлення до протиправних діянь; 



- функціонування громадської приймальні з надання безоплатної 

первинної правової допомоги при виконавчому комітеті Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області мешканцям громади з метою 

захисті їх прав, свобод і законних інтересів. 
2021-2025 роки 

 

 Управління, відділи та служби виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, Лубенський 

ВП ГУНП в Полтавській області 

 

 

7.Забезпечити :  

- координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і 

регіональних програм у правоохоронній сфері; 

- здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики 

правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх вчиненню;  

- підготовку узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих 

повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації на 

території Лубенської територіальної громади;  

- надання органам державної влади пропозицій з питань удосконалення 

нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності 

і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;  

- взаємодію з правозахисними організаціями.  
2021-2025 роки 

 

 Територіальні підрозділи центральних органів 

виконавчої влади, управління, відділи та служби 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області 

 

8.Проводити  моніторинги: 

- стану забезпечення законності і правопорядку та вжиття невідкладних 

заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення 

криміногенної ситуації;  

- громадської думки щодо діяльності громадських формувань, їх участі у 

забезпеченні правопорядку, за результатами якого приймати відповідні рішення 

щодо вдосконалення їх діяльності. 
2021-2025 роки 

 

 Управління, відділи та служби виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, Лубенський 

ВП ГУНП в Полтавській області 

 

 

 

II. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров’я,  
честь і гідність громадян, їх майнові інтереси 

 1. Постійний аналіз бази даних про зміст та результати розгляду скарг та 

звернень громадян про вчинення або підготовку до вчинення злочинів та 

правопорушень, аналіз та усунення причин і чинників, що спричиняють їх 

повторність. 
2021-2025 роки  Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, Лубенський 

ВП ГУНП в Полтавській області 

 2. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства 

із застосуванням зброї та вибухових пристроїв: 



 - здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття 

каналів незаконного обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю 

за дотриманням умов зберігання зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних 

речовин; 
2021-2025 роки   Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

сектор з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

 

  - при проведенні суспільно-політичних заходів з нагоди значних подій у 

житті країни, регіону та території Лубенської громади залучати спеціалістів 

вибухотехнічної служби для виявлення та знешкодження можливих вибухових 

пристроїв. 
2021-2025 роки  Сектор з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

 

3. Забезпечення своєчасного виявлення і складання списків осіб похилого 

віку, осіб з інвалідністю, недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, 

психічно хворих і тих, хто втратив здатність до самообслуговування та 

потребує сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх життя з метою 

попередження випадків знущання, незаконного відчуження житла тощо, при 

необхідності проводити роботу з відновлення порушених прав. 
2021-2025 роки  Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, Лубенський 

міський центр соціальних служб  

 

4. Проводити аналіз міграційних процесів, визначати причини, що 

сприяють нелегальній міграції жителів Лубенської територіальної громади та 

торгівлі людьми, підвищувати якість роз’яснювальної роботи серед населення, 

особливо серед молоді та жінок, котрі мають намір виїхати за межі України для 

працевлаштування про ризики та вірогідні наслідки нелегальної міграції. 

Організувати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які 

здійснюють посередницьку діяльність у працевлаштуванні громадян на роботу 

за кордоном та туристичними агентствами, перевіряти наявність відповідних 

ліцензій і дотримання визначених у них умов. 
2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  
 

 

III. Протидія корупційним діянням та хабарництву 
 

1. Щорічно аналізувати причини та умови, що сприяють корупційним 

проявам і хабарництву, розробляти відповідні заходи щодо їх попередження та 

усунення.  
2021-2025 роки  Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району, Лубенський ВП ГУНП в 

Полтавській області 
 



2. Організувати у відповідності із сучасними вимогами проведення 

навчань для працівників управлінь, відділів і служб виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області за 

програмами тематичних семінарів з вивчення антикорупційного законодавства, 

передбачивши залучення до участі у навчальному процесі співробітників 

правоохоронних органів міста.  
2021-2025 роки  Юридичний відділ виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  
 

 

IV. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини 
 

 

1. З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та факторів у 

пріоритетних сферах економіки Лубенської територіальної громади 

(промисловій, паливно-енергетичній, кредитно-фінансовій тощо):  

в земельній сфері: 

 - продовжити реалізацію механізму продажу й передачі в користування 

(оренду) вільних від забудови земельних ділянок виключно на конкурсних 

засадах (аукціонах, конкурсах, торгах тощо), що повинно забезпечити усунення 

можливостей протиправного вирішення цих питань; 
2021-2025 роки  Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  
 

в економічній сфері: 

 - здійснювати системний контроль за процесами роздержавлення й 

продажу комунальної власності, а також відчуженням майна поза 

приватизаційними процесами; 
2021-2025 роки  Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

 

 

у сфері підприємницької діяльності: 

 -  проводити перевірки підприємств ресторанного господарства 

Лубенської територіальної громади на дотримання встановленого режиму 

роботи та громадського порядку, при виявлені грубих порушень складати 

відповідні протоколи та розглядати  у встановленому порядку питання про 

перегляд граничного часу роботи барів, кафе та інших розважальних закладів; 
2021-2025 роки  Відділ економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської ради,  

Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. 

Лубни» 

 

2. Для забезпечення реалізації державної політики у сфері операцій з  

металобрухтом, попередження крадіжок металевих виробів з діючих 

промислових підприємств та у громадян  посилити контроль за дотриманням 

правил прийому металобрухту та виявленням нелегально діючих пунктів 

прийому.  

2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області 
 



3. Вжити заходів щодо викриття фактів безпідставної невиплати 

заробітної плати, а також нецільового використання коштів, спрямованих на 

погашення заборгованості із заробітної платні, зосередивши увагу на діючих 

підприємствах та на підприємствах банкрутах.  
 

 2021-2025 роки  Управління соціального захисту населення, 

відділ економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

 
 V. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх  

 та молодіжне середовище 
 

1. З метою недопущення росту злочинності серед молоді та 

неповнолітніх розглядати стан роботи щодо профілактики правопорушень у 

цьому середовищі на засіданнях шкільних штабів профілактики 

правопорушень, координаційній раді у справах дітей, апаратних нарадах .  
 

2021-2025 роки  Служба у справах дітей, відділ сім’ї, молоді та 

спорту, управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  
 

2. Забезпечити зайнятість дітей і молоді під час канікул, залучення 

старшокласників до проведення громадських робіт, організацію таборів праці 

та відпочинку. 
 

2021-2025 роки  Управління освіти, управління культури та 

мистецтв, служба у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, Лубенський 

міський центр соціальних служб  
 

3. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на 

пільгових умовах дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей та 

підлітків, схильних до правопорушень, дітей із девіантною поведінкою. 
 

2021-2025 роки  Відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  

 

4. Для залучення неповнолітніх і молоді до активного громадського життя 

та запобігання її антисоціальної поведінки взяти участь в організації 

всеукраїнських акцій “Життя без тютюнопаління”, “Антинаркотик”, 

"Тверезість” та організувати проведення рейдів з питань запобігання 

негативним проявам у молодіжному середовищі.  
2021-2025 роки  Лубенський міський центр соціальних служб, 

Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. 

Лубни», служба у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  
 

5. Продовжити практику проведення комплексної роботи щодо 

встановлення осіб неповнолітніх, які поміщені до закладів соціального захисту 

дітей (притулків для неповнолітніх) та розшуку їх батьків або осіб, що їх 

замінюють, з метою своєчасного повернення дітей у сім‘ї, навчальні заклади. 
 

2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 



служба у справах дітей виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

 

6. 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. 
2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області,  

управління освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

Лубенський міський центр соціальних служб 
 

7. З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх 

забезпечити поповнення фонду дитячих бібліотек правовою літературою та 

організовувати книжково-ілюстративні виставки, „тематичні полички”, 

коментовані перегляди газетних і журнальних статей, години роздумів–

застережень, літературні години, зустрічі з представниками Лубенського  

відділу поліції  на теми: „Суспільство. Держава. Правопорядок”, „Злочинність 

на вулицях та  в громадських місцях”, „Шкідливі звички та кримінальне право”, 

„Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні”, „Літо буде 

спокійним”, „Зупинись над прірвою”. 
 

2021-2025 роки  Управління культури та мистецтв,  відділ сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, Лубенський ВП ГУНП 

в Полтавській області 
 

8. 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. 
2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

служба у справах дітей виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  
 

9. Сприяти наданню всебічної підтримки для виконання програм 

(проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і 

благодійних фондів, спрямованих на організацію та проведення інформаційно-

пропагандистських компаній, тематичних акцій, конкурсів з питань 

профілактики правопорушень, правового виховання дітей та молоді. 
 

2021-2025 роки  Відділ сім‘ї, молоді та спорту, служба у справах 

дітей виконавчого комітету Лубенської міської 

ради  
 

10. З метою організації змістовного дозвілля, попередження 

бездоглядності та правопорушень серед учнівської молоді:  



- сприяти збереженню та розширенню мережі позашкільних навчальних 

закладів; 

- забезпечити щорічне проведення загальнодержавної профілактичної 

операції „Урок” для перевірки стану виконання вимог Закону України „Про 

освіту” в частині здобуття молоддю загальної середньої освіти та огляду-

конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання. 
 

2021-2025 роки  Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, Лубенський міський 

центр соціальних служб   
 

 
 

VІ. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму 
 

1. З урахуванням змін, що відбуваються у сфері незаконного обігу 

наркотиків та структурі наркотизації населення Лубенської територіальної 

громади, здійснити наступне:  
 

- створити систему протидії розповсюдженню наркотичних та 

психотропних речовин у навчально-виховних, розважальних закладах та місцях 

масового відпочинку;  
 

2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області,  

відділ сім’ї, молоді та спорту, управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  
 

 

- з метою зменшення нелегального попиту на наркотики та ризику ВІЛ-

інфекції через середовище ін’єкційних наркоманів, поширити впровадження в 

наркологічну практику “замісної терапії”, як одного із методів лікування 

наркологічної залежності, ефективність якого підтверджена світовим досвідом; 
 

2021-2025 роки  Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради,  

КП «Лубенський обласний наркологічний 

диспансер Полтавської обласної ради» 

 

- вживати додаткових заходів щодо поліпшення матеріально-технічної 

бази КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» з надання медичної 

допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. 
 

2021-2025 роки  Управління охорони здоров’я, фінансове 

управління виконавчого комітету Лубенської 

міської ради  
 

2. З метою протидії фактам п’янства та алкоголізму здійснити наступні 

профілактичні заходи: 

 - виявляти та брати на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, 

вчиняють правопорушення, займаються виготовленням самогону та інших 

спиртних напоїв, з метою застосування до них заходів впливу, передбачених 

чинним законодавством; 
 

2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. 



Лубни», КП «Лубенський обласний 

наркологічний диспансер Полтавської обласної 

ради» 

 
 

VII. Протидія рецидивній злочинності 
 

1. Для здійснення належного громадського контролю за дотриманням 

прав і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування 

покарання, організації виховної роботи з особами, умовно-достроково 

звільненими від відбування покарання, надання їм допомоги у соціальній 

адаптації використовувати можливості спостережної комісії .  
 

2021-2025 роки  Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

спостережна комісія при виконавчому комітеті 

Лубенської міської ради, Лубенський ВП ГУНП 

в Полтавській області, 

Лубенський міжрайонний відділ філії ДУ «Центр 

пробації» в Полтавській області 
 

 

VIII. Охорона громадського порядку та 
 безпека дорожнього руху 

 

1. Вжити заходів щодо налагодження співробітництва органів 

внутрішніх справ з населенням, залучення громадян до профілактики 

правопорушень, боротьби зі злочинністю, зокрема, як громадських помічників 

співробітників Лубенського відділу поліції із числа членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку.  
2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області 

 

2. З метою безпеки дорожнього руху посилити контроль за 

експлуатаційним станом доріг та вулиць, проведенням своєчасного ремонту 

дорожнього покриття і заміною непридатної для експлуатації апаратури 

світлофорного реагування, встановленням необхідних дорожніх знаків та 

впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень правил 

дорожнього руху і нагляду за ним, боротьбою з крадіжками та навмисним 

псуванням облаштування автомобільних доріг (дорожні знаки, перильна та 

бар’єрна огорожі, направляючі стовпчики тощо). 
 

2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  
 

3. Продовжити впровадження та розвиток єдиної системи 

відеоспостереження на території Лубенської територіальної громади з метою 

забезпечення громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, 

оперативного реагування та розкриття скоєних злочинів, дорожньо-

транспортних пригод. 

   Рекомендувати суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм 

власності при проведенні проєктування, будівництві, реконструкції та введенні 



в експлуатацію об’єктів господарювання, встановлювати камери зовнішнього 

спостереження, адаптовані до єдиної системи відеоспостереження. 
 

2021-2025 роки  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  
 

 

 

4. Створення поліцейської станції для поліцейських офіцерів громади на 

території Лубенської територіальної громади. 
 

2021 рік  Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області, 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 
 

 

ІХ. Забезпечення державної безпеки 
 

1. Запобігання вчиненню злочинів терористичного характеру та 

кримінальних правопорушень на території Лубенської територіальної громади. 

2. Нейтралізація проявів, пов’язаних з посяганням на територіальну 

цілісність держави. 

3.Протидія незаконному обігу зброї та боєприпасів, недопущення їх 

використання в терористичних цілях, перекриття каналів їх вивезення та 

розповсюдження з території проведення антитерористичної операції на сході 

України. 

4. Боротьба з проявами організованої злочинності на території Лубенської 

територіальної громади. 
 

2021-2025 роки                                      Лубенське МРВ УСБУ в Полтавській        

                                                                         області 

 
 
 

Х. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне  
 забезпечення заходів програми 

 

1. Під час складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік та наступні 

роки, у межах дії цієї Програми: 

- передбачати виділення коштів для сприяння діяльності Лубенського 

відділу поліції ГУНП в Полтавській області та Лубенського міжрайонного 

відділу філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області 

відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування»; 

- розглядати питання щодо виділення коштів для забезпечення діяльності 

громадського формувань з охорони громадського порядку «Муніципальна 

служба правопорядку м. Лубни» відповідно до Закону України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку та державного кордону»; 

- передбачати виділення коштів для впровадження системи вуличного 

відеоспостереження на території Лубенської територіальної громади. 
 

2021-2025 роки  Фінансове управління виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, Лубенський ВП ГУНП 

в Полтавській області,  ГФ «Муніципальна 

служба правопорядку м. Лубни», виконавчий 

комітет Лубенської міської ради Лубенського 



району Полтавської області, Лубенський 

міжрайонний відділ філії ДУ «Центр пробації» в 

Полтавській області 
 

2. Забезпечити широку інформаційну підтримку заходів органів місцевого 

самоврядування та правоохоронних органів, спрямованих на профілактику 

злочинності, в засобах масової інформації започаткувати тематичні сторінки і 

спеціальні рубрики. Поширювати позитивний досвід профілактичної роботи у 

цій сфері. 
 

2021-2025 роки  Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, 

Лубенський ВП ГУНП в Полтавській області 

3. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством. 

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 

здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, 

встановленому законодавством. 
2021-2025 роки     Фінансове управління виконавчого комітету 

 Лубенської міської ради Лубенського району      

  Полтавської області 

 

 

 

Показники моніторингу реалізації Програми: 

 

- кількість фактично встановлених камер вуличного відеоспостереження 

на території Лубенської територіальної громади; 

- фактичне створення поліцейської станції для поліцейських офіцерів 

громади на території Лубенської територіальної громади; 

- кількість проведених інформаційно-пропагандистських, тематичних 

заходів з питань профілактики правопорушень, правового виховання громадян, 

роз’яснення відповідних актів законодавства в закладах культури та навчальних 

закладах Лубенської територіальної громади; 

-  фактична кількість складених працівниками ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку м.Лубни» адміністративних протоколів  порушень правил 

благоустрою та утримання території; 

- фактична кількість зафіксованих випадків правопорушень законодавства 

України на території Лубенської територіальної громади.     

 

 
 

 

Секретар міської ради                                                        М.Ф.Комарова 

 

 

 



Пояснювальна записка 

щодо прийняття міської комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2021-2025 роки 

 

1. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2021-2025 

роки розроблена на ґрунті позитивного досвіду реалізації Програми 2019-

2020 років і спрямована на забезпечення ефективної та узгодженої роботи 

правоохоронних органів, державних органів та органів місцевого 

самоврядування  щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що 

зумовлюють  вчинення протиправних дій та сприяють злочинним проявам. 

2. Взаємодія  Лубенської міської ради Лубенського району та її 

виконавчих органів з  правоохоронними органами, що обслуговують 

територію Лубенської територіально громади дає змогу утримувати 

оперативну обстановку стабільною та знизити рівень злочинності. 

 3. Прийняття програми сприяє розробленню нових форм і методів 

профілактики правопорушень та запровадженню їх у практику, посиленню 

контролю за дотриманням законодавства під час провадження господарської 

діяльності, удосконаленню роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі забезпечення захисту законних інтересів 

неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та 

насильства, удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

організованій злочинності та корупції, удосконаленню інформаційно-

аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної 

діяльності. 

 

 

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами                              А.І.Осацький 
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