
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 лютого 2021 року 
 

Про внесення змін та доповнень до 

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 Полтавської області Осацького А.І. про 

внесення змін та доповнень до  комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2021-2025 роки,  керуючись ст.26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

         1. Внести до  комплексної  програми профілактики правопорушень  на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня  2020 

року, зміни та доповнення, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва Олега Анатолійовича та 

на постійну депутатську комісію з  питань регламенту, депутатської 

діяльності та етики, забезпечення законності, правопорядку та протидії 

корупції. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

від 18.02.2021р.   

 

Зміни та доповнення до 

комплексної  програми профілактики правопорушень  на 2021-2025 роки 

 

І. Розділ VIII. «Охорона громадського порядку та безпека дорожнього 

руху» доповнити пунктом 5 наступного змісту: 

 

5. Підтримання громадського порядку в Лубенському міськрайонному 

суді Полтавської області, охорона приміщень суду, забезпечення в суді безпеки 

учасників судового процесу та захисту від проявів тероризму. 

 
2021-2025 роки       

9 взвод охорони 2 підрозділу охорони 

територіального управління Служби 

судової охорони у Полтавській області 

 

 

ІІ.  Пункт 1 розділу Х. «Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне  

забезпечення заходів програми» викласти у наступній редакції: 

 

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, Лубенського міжрайонного відділу 

філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області та 9 взводу 

охорони 2 підрозділу охорони територіального управління Служби судової 

охорони у 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, 9 взвод охорони 2 

підрозділу охорони територіального управління 

Служби судової охорони у Полтавській області 



 

ІІІ. В зв’язку з реорганізацією відділів  Національної поліції України в 

Полтавській області назву «Лубенський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції України в Полтавський області»  замінити на «Лубенський 

районний відділ поліції Головного управління Національної поліції України в 

Полтавський області». 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       Маргарита КОМАРОВА 



Пояснювальна записка 

щодо прийняття змін та доповнень до комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2021-2025 роки 

 

1. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2021-2025 

роки розроблена на базі 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 Полтавської 

області та її виконавчих органів з  правоохоронними органами, що 

обслуговують територію Лубенської територіально громади дає змогу 

утримувати оперативну обстановку стабільною та знизити рівень 

злочинності. 

 3. Підтримка та додаткове фінансування  9 взводу охорони 2 

підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у 

Полтавській області з боку територіальної громади м. Лубни, дасть 

можливість встановлення обладнання для фіксації ймовірних правопорушень 

та порушень громадського порядку в приміщенні суду та на прилеглій до 

нього території, що  полегшить роботу співробітникам  Управління, які в 

свою чергу забезпечать громаді Лубен: 

 

- швидке реагування на правопорушення та злочини при розгляді 

резонансних справ в судах; 

- особисту безпеку суддів, працівників суду при здійсненні 

судочинства; 

- безпечні умови для всіх учасників судового процесу, відповідно до 

визначених нормативними актами процедур; 

- своєчасне реагування на звернення громадян; 

- належну фіксацію правопорушень у судових установах та навколо 

будівель судових установ, сприяння доведенню вини 

правопорушника співробітниками Національної поліції; 

- забезпечення належного пропускного режиму, перевірку 

відвідувачів по автоматизованих пошукових базах. 

 

 

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами                          Андрій ОСАЦЬКИЙ 
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