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Загальні положення.
Профілактика правопорушень – це своєрідний, найбільш гуманний спосіб
боротьби із правопорушеннями, засіб підтримання належного рівня
правопорядку в суспільстві, забезпечення прав і законних інтересів громадян.
Стан правопорядку на території Заводської територіальної громади
впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку
повинно здійснюватися не тільки шляхом виявлення винних у вчиненні
протиправних дій та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності,
а й запровадженням форм і методів профілактики правопорушень з метою
усунення причин та запобігання виникнення умов, що спричиняють їх
вчинення.
З метою забезпечення правопорядку на території міської ради створено
МГО «Правопорядок», яка діє в співпраці з Лохвицьким відділом поліції ГУНП
в Полтавській області та інших правоохоронних структур.
Усі громадсько-політичні заходи, які відбуваються на території Заводської
територіальної громади проходять за підтримки правоохоронних органів, що
гарантують дотримання громадського спокою, захисту прав і свобод громадян.
Для цього залучаються працівники МГО «Правопорядок», та правоохоронних
органів, які заступають на патрулювання.
Взаємодія органів місцевої влади з органами правопорядку повинна
здійснюватися шляхом спільного розгляду та вирішення проблемних питань в
правоохоронній галузі, напрацювання конкретних шляхів їх вирішення.
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Мета та основні завдання Програми
Усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і
забезпечення конституційних прав та свобод громадян, об’єднання у цій
справі
зусиль
правоохоронних
органів,
органу
місцевого
самоврядування та громадськості;
Підвищення координуючої дії органу місцевого самоврядування в
розв’язанні проблем боротьби із правопорушеннями та їх негативними
наслідками;
Посилення роботи з профілактики наркоманії, дитячої бездоглядності,
злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному середовищі та їх
сім’ях.
Завданнями програми є:
Підтримка публічного порядку та безпеки громадян;
Поступове зниження злочинності та корупційних діянь;
Попередження вчинення повторних злочинів;
Профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці;
Поліпшення правоохоронними органами захисту прав і свобод
громадян;

- Зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

Основні заходи програми, які впроваджуються
МГО «Правопорядок» спільно з Лохвицьким відділом поліції
ГУНП в Полтавській області.
Щоквартально аналізувати стан правопорядку на території міської ради.
За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на
стан правопорядку, розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання
злочинним проявам, визначивши посадових осіб, на яких покладається
персональна відповідальність за конкретні напрями роботи.
Через засоби масової інформації забезпечити постійне інформування
населення про зміни в законодавстві України, вивчення громадської думки про
роботу правоохоронних органів, зміцнення зв’язків з трудовими колективами та
населенням за місцем проживання.
Забезпечити належну взаємодію членів громадської організації
«Правопорядок», комісії в справах дітей, профільної постійної депутатської
комісії з Лохвицьким відділенням поліції в питаннях охорони громадського
порядку, профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, проведенні
індивідуально-профілактичної
роботи
по
попередженню
дитячої
бездоглядності.
Надавати практичну та методичну допомогу у проведенні навчання з
членами цих формувань.
Забезпечувати виявлення торгівельних об’єктів та осіб, які реалізують
спиртні напої та тютюнові вироби неповнолітнім. До таких осіб вживати заходи
згідно з чинним законодавством.
З метою організації змістовного дозвілля неповнолітніх, молоді здійснити
комплекс заходів щодо профілактики наркоманії, вживання спиртних напоїв та
тютюну під час проведення масових молодіжних заходів, фестивалів,
концертно-розважальних програм.
Придбати та встановити технічні засоби відеоспостереження в місцях
масового перебування громадян з метою попередження та припинення
правопорушень.
Організаційно та фінансово сприяти роботі громадської організації
«Правопорядок».
Залучати для виконання Програми кошти з міського бюджету та інших
джерел фінансування не заборонених законодавством. Передбачати у
кошторисах видатків кошти для організації та проведення заходів на виконання
програми «Правопорядок» на 2021 рік.
Проводити роботу із залучення коштів підприємств, установ, організацій,
підприємців, громадян для підтримки міської програми «Правопорядок».
Вживати заходів щодо виявлення та припинення діяльності незаконної
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Забезпечити системну роботу із зверненнями громадян, неухильне
виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», вжити вичерпних
заходів для відновлення порушених прав і свобод людини.
Поліпшити рівень аналогічної роботи щодо вчасного виявлення
найголовніших суспільно – значущих проблем, що породжують звернення
громадян і потребують негайного вирішення. Вжити дієвих заходів реагування.
Проводити облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні
особи та ті, що визнані судом недієздатними, психічно хворі, хворі на
алкоголізм і наркоманію, інші громадяни, що потребують опіки, з метою
забезпечення їх особистої безпеки та недопущення незаконного відчуження
житла.
Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства по захисту прав
найбільш незахищених верств населення, в першу чергу престарілих та
самотніх громадян.
Приймати участь у проведенні «Круглих столів» за участю представників
правоохоронних органів, молодіжних громадських організацій, засобів масової
інформації з питань забезпечення охорони прав і свобод громадян, законності
та правопорядку під час проведення масових заходів громадсько-політичного та
культурно – мистецького характеру.
Забезпечити постійне та своєчасне виявлення сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, їх облік і систематичну перевірку умов
проживання та виховання в них неповнолітніх.
Постійно вживати заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків,
залучення їх до навчання.
Постійно здійснювати профілактичну роботу з функціонально
неспроможними сім’ями, у першу чергу з тими, де батьки ведуть
антигромадський спосіб життя, пиячать, вживають наркотичні засоби, тощо.
Забезпечити виявлення дітей, які стали жертвами злочинної діяльності
дорослих, жебракують, ведуть бродячий спосіб життя. Сприяти направленню їх
у соціальні заклади для неповнолітніх. Систематично аналізувати на засіданнях
комісії із захисту прав дітей, виконкому міської ради стан роботи з
профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед
підлітків.
Забезпечувати систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і
молоді, що відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі.
Вжити заходів щодо влаштування до закладів системи соціального
захисту населення осіб пенсійного віку та інвалідів, які звільнилися з місць
позбавлення волі та втратили соціально – корисні зв’язки з родиною.
Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного виховання
неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, як прийомні сім’ї.
Забезпечити контроль за дотриманням в розважальних закладах та
громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей.
Здійснювати постійний контроль за додержанням вимог чинного
законодавства України щодо захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх.
Вжити заходів до виявлення фактів незаконного відчуження житла, що
належить неповнолітнім, та відновлення їх майнових прав.

Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо захисту особистих,
житлових і майнових прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що перебувають в соціальних закладах.
Проводити профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб,
які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються
виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини для застосування до них заходів впливу
згідно з законами України.
Систематично організовувати перевірки дотримання в міських будинках
культури та в місцях масового відпочинку молоді Закону України «Про заходи
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживання ними».
У разі встановлення фактів немедичного вживання чи збуту наркотичних
засобів або психотропних речовин вживати заходів щодо призупинення чи
припинення діяльності цих закладів згідно з чинним законодавством.
З метою широкого висвітлення у засобах масової інформації результатів
боротьби з наркозлочинністю прийняти участь у проведенні брифінгів, пресконференцій і «круглих столів» з представниками засобів масової інформації.
Сприяти у запровадженні різних видів соціальної антинаркотичної,
антиалкогольної пропаганди та реклами з метою формування в свідомості
громадян, особливо молоді, негативного ставлення до вживання наркотиків та
алкоголю.
Організувати охорону громадського порядку Заводської територіальної
громади.
З цією метою:
− збільшити фінансування МГО «Правопорядок» в поточному 2021році;
− забезпечити членів громадської організації одягом та спецзасобами, які
дозволено застосовувати при охороні громадського порядку (Терен-4);
− по мірі необхідності забезпечувати МГО «Правопорядок» бензином.
Фінансове забезпечення реалізації програми.
Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за
рахунок коштів міського бюджету у межах чинного законодавства, інших
джерел не заборонених чинним законодавством.
Очікувані результати виконання Програми.
Зниження рівня злочинності та удосконалення системи профілактики
правопорушень, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом,
зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери
суспільства, зменшення корупційних проявів, поліпшення захисту
правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення
безпечних умов життя на території міської ради.

Координація і контроль за виконанням Програми.
Координацію роботи і контроль за виконанням цієї Програми здійснює
депутатська комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів
громадян та соціального захисту населення.

