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Загальні положення  

Стан правопорядку на території Заводської територіальної громади 

впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення безпеки та 

правопорядку в громаді, в зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України та оголошенням повної мобілізації, введенням воєнного стану, 

повинно здійснюватися   шляхом реалізації низки заходів з метою якомога 

безпечніших умов проживання громадян та внутрішньо переміщених осіб.  

З метою забезпечення безпеки та правопорядку на території громади 

створено МГО «Правопорядок», яка діє в співпраці з ВП №2 Миргородський 

районний відділ поліції ГУНП в Полтавській області і інших правоохоронних 

структур та на період війни функціонує Заводська сотня добровольчого 

формування Миргородської територіальної громади №1.   

Взаємодія органів місцевої влади з органами правопорядку та 

територіальної оборони повинна здійснюватися шляхом спільного розгляду та 

вирішення проблемних питань в оборотній та правоохоронній галузі, 

напрацювання конкретних шляхів їх вирішення. 

 

Мета та основні завдання Програми 

- Забезпечення безпеки громади в умовах воєнного стану; 

- Підтримка внутрішньо переміщених осіб;  

- 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: 

- Захист територіальної громади, сприяння оборонній та мобілізаційній 

роботі; 

- 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 

 

1.Своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів для оборони 

території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту 

розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або угруповання 

об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі 

збройної агресії проти України. 

2. Брати участь у посиленні охорони та захисті територіальної громади. 

3. Брати участь у захисті населення, території громади, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації 

наслідків ведення воєнних (бойових) дій. 

4. Брати участь у підготовці громадян України до національного спротиву. 

5. Брати участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування 

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування та органів військового управління. 

6. Брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, 

інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом 

Міністрів України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення 

функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для 

життєдіяльності населення. 

7. Брати участь у забезпеченні умов для стратегічного (оперативного) 

розгортання військ (сил) або їх перегрупування. 

8. Брати участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або 

обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах 

зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій разом 

з Національною поліцією. 

9. Брати участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в 

населених пунктах разом з Національною поліцією. 

10. Брати участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму 

воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її 

місцевостях; 

11. Брати участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими 

законами України воєнізованими або збройними формуваннями. 

12. Брати участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення 

рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям 

агресора (противника). 

13. Співпрацювати з військовими частинами Сил територіальної оборони 

Збройних Сил, збирати та аналізувати інформацію про загрози безпеці 

територіальної громади. 



14. Обліковувати, облаштовувати та охороняти місця укриття населення. 

15. Здійснювати добування, збір та узагальнення інформації, яка впливає 

на виконання завдань територіальної оборони в межах території територіальної 

громади. 

16. Сприяти у здійсненні заходів з протидії інформаційним операціям 

агресора (противника) в межах території територіальної громади. 

17. Організовувати навчання членів добровольчих формувань з метою 

ефективного виконання своїх завдань. 

18. Підтримувати постійно мобілізаційну готовність громади, надавати   

допомогу внутрішньо переміщеним (евакуйованим) особам, підтримувати 

добровольчі формування. 

19. Щоквартально аналізувати стан правопорядку на території громади. 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.  

20. Забезпечити належну взаємодію членів громадської організації 

«Правопорядок», комісії в справах дітей, профільної постійної депутатської 

комісії з ВП №2 Миргородський районний відділ поліції ГУНП в Полтавській 

області в питаннях охорони громадського порядку, профілактиці 

правопорушень серед неповнолітніх, проведенні індивідуально-профілактичної 

роботи по попередженню дитячої бездоглядності.  

 21. Забезпечувати виявлення торгівельних об’єктів та осіб, які реалізують 

спиртні напої та тютюнові вироби неповнолітнім. До таких осіб вживати заходи 

згідно з чинним законодавством.  

22. Здійснення  комплексу заходів щодо профілактики наркоманії, 

вживання спиртних напоїв та тютюну під час проведення масових молодіжних 

заходів, фестивалів, концертно-розважальних програм.   

23. Придбання та встановлення технічних засобів відеоспостереження в 

місцях масового перебування громадян з метою попередження та припинення 

правопорушень.  

 24. Вживати заходів щодо виявлення та припинення діяльності незаконної 

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.         

 25. Забезпечити постійне та своєчасне виявлення сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, їх облік і систематичну перевірку умов 

проживання та виховання в них неповнолітніх.     

 26.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. 

         27. Забезпечити виявлення дітей, які стали жертвами злочинної діяльності 

дорослих, жебракують, ведуть бродячий спосіб життя.  

        28. Забезпечувати систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і 

молоді, що відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі.   

       29.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. 

        30. 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». 

      31. Організувати охорону громадського порядку Заводської територіальної 

громади. 
 

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  

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. 


