
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/58-2711

м. Лиман

Про затвердження Програми 

Правопорядок на 2019 рік

З  метою  зміцнення  правопорядку,  охорони  прав  і  свобод  громадян,  здійснення

заходів  щодо  попередження,  профілактики  і  боротьби  зі  злочинністю  на  території

Лиманської об’єднаної територіальної громади на підставі Указу Президента України від

18.02.2002 № 143 “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав

і  свобод  громадян”,  керуючись  п.  22  ч.  1  ст.  26  Закону  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні” міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму Правопорядок на 2019 рік (додається) 

2. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  профінансувати  заходи,

вказані  в  Програмі,  за  рахунок  вільних  залишків  бюджетних  коштів  або

перевиконання доходної частини бюджету Лиманської об’єднаної територіальної

громади.

3. Контроль  за  виконанням рішення покласти  на постійну комісію міської  ради з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної  діяльності  та  регуляторної  політики  (Коломацький)  та  першого

заступника міського голови Драч Ю.А.

Міський голова П.Ф. Цимідан



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від ______________№____

ПРОГРАМА

ПРАВОПОРЯДОК

на 2019 рік

Лиман
2019



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва
Програма Правопорядок на 2019 рік

2. Мета Програми:
-  поліпшення  матеріально-технічної  бази  Лиманського  відділення  поліції

Слов’янського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Донецькій

області;

- підвищення професійної підготовленості співробітників відділення; 

- забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян;

- здійснення заходів щодо попередження, профілактики і боротьби зі  

злочинністю.

3. Замовник
 Лиманське відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління

Національної поліції   в Донецькій області.

4. Початок, закінчення виконання
2019 рік

5. Етапи виконання
-

6. Загальні обсяги фінансування
350 тис. грн.

№

з/п

Зміст заходу Найменування Одини

ця
вимірю

-вання

Кіль-

кість

Вартість

за
одиницю

(грн.)

Загальна

сума (грн.)

Очікуваний результат

1 Придбання 

комп’ютерної та

оргтехніки

Комп’ютерна 

техніка, 

оргтехніка

шт. - - 100000,00 Швидке

реагування на заяви

та повідомлення

громадян про

скоєні

правопорушення та

інші події,

скорочення часу

перевірки осіб за

обліковими базами,

збільшення

2 Поточний 

ремонт 

службових 

автомобілів

Поточний ремонт

службових 

автомобілів

- - 100000,00

3 Поточний 

ремонт 

приміщення 

актової зали

Поточний ремонт

приміщення 

актової зали

- - 150000,00



кількості нарядів

по охороні

громадського

порядку та

автопатрулів, більш

якісне надання

поліцейських послуг

населенню,

проведення

особистого прийому

громадян

керівництвом

підрозділу та заходів з

професійної орієнтації

населення до вступу

на службу у поліцію.

Всього: 350000,00

Затверджено



рішенням Лиманської

міської ради

від______________№____

ПРОГРАМА
ПРАВОПОРЯДОК на 2019 рік

1. Загальні положення
Лиманською  міською  радою  реалізуються  заходи  пов’язані  із  поліпшенням

матеріально-технічної  бази  Лиманського  відділення  поліції  Слов’янського  відділу

поліції  Головного  управління  Національної  поліції  в  Донецькій  області;  зміцненням

правопорядку,  охорони  прав  і  свобод  громадян;  здійсненням  заходів  щодо

попередження,  профілактики  і  боротьби  зі  злочинністю  на  території  Лиманської

об’єднаної територіальної громади.

“Програма  Правопорядок  на  2019  рік”  (далі  Програма)  розроблена  на  підставі

Конституції  України,  Бюджетного  Кодексу  України,  Законів  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні”,  “Про Національну поліцію”, Указу Президента України від

18.02.2002 № 143  “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав

і свобод громадян ”

2. Мета програми
Метою Програми є:

- поліпшення матеріально-технічної бази Лиманського відділення поліції 

Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій 

області;

- підвищення професійної підготовленості співробітників відділення; 

- забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян;

- здійснення заходів щодо попередження, профілактики і боротьби зі  

злочинністю.

3. В результаті виконання Програми очікується:
- зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Лиманської

об’єднаної територіальної громади; 

- зменшення рівня злочинності на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади;

- підвищення рівню довіри до правоохоронних органів.

4. Заходи по виконанню Програми
1. Придбання комп’ютерної та оргтехніки (6 комп’ютерів; 4 БФП;)

Передбачити кошти в сумі 100,0 тис. грн.

                                             Лиманське відділення поліції Слов’янського відділу

                                                поліції Головного управління Національно поліції в 

                                                Донецькій області        

2. Поточний ремонт службових автомобілів

Передбачити кошти в сумі 100,0 тис. грн.

Лиманське відділення поліції Слов’янського відділу



                                               поліції Головного управління Національно поліції в 

                                               Донецькій області        

3. Поточний ремонт приміщення актової зали Лиманського відділення

Передбачити кошти в сумі 150,0 тис. грн.

Лиманське відділення поліції Слов’янського відділу

                                               поліції Головного управління Національно поліції в 

                                               Донецькій області        

5. Загальні обсяги фінансування
350 тис. грн.

№
з/п

Зміст заходу Найменування
обладнання

Одиниця
вимірю-

вання

Кіль-
кість

Вартіст
ь за

одиниц

ю
(грн.)

Загальна
сума (грн.)

Очікуваний результат

1 Придбання 

комп’ютерної та

оргтехніки

Комп’ютерна 

техніка, оргтехніка

шт. - - 100000,00 Швидке реагування

на заяви та

повідомлення

громадян про скоєні

правопорушення та

інші події,

скорочення часу

перевірки осіб за

обліковими базами,

збільшення

кількості нарядів по

охороні

громадського

порядку та

автопатрулів, більш

якісне надання

поліцейських послуг

населенню, проведення

особистого прийому

громадян керівництвом

підрозділу та заходів з

професійної орієнтації

населення до вступу на

службу у поліцію.

2 Поточний 

ремонт 

службових 

автомобілів

Поточний ремонт 

службових 

автомобілів

- - 100000,00

3 Поточний 

ремонт 

приміщення 

актової зали

Поточний ремонт 

приміщення актової 

зали

- - 150000,00

Всього: 350000,00

6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове  забезпечення  виконання  Програми  буде  здійснюватися  за  рахунок

вільного  залишку  бюджетних  коштів бюджету  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади.

7. Контроль за виконанням Програми
Організація виконання Програми покладається  на Лиманське ВП Слов’янського

ВП ГУНП в Донецькій області.



У  термін  до  01  січня  2020  року  повідомити  Лиманську  міську  раду  про  хід

виконання заходів програми.

Програма  розроблена  Лиманським  відділенням  поліції  Слов’янського  відділу

поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Начальник Лиманського ВП Словянського ВП

ГУНП в Донецькій області А.О. Друмов

Секретар міської ради                                                                                    Т.Ю. Каракуц


