ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021-2027 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 25, 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою створення в Полтавській області сприятливих умов для
діяльності правоохоронних органів з метою забезпечення прав, свобод і законних
інтересів громадян, протидії тероризму на обласному рівні та покращення оборонної
роботи.
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням першого пленарного засідання четвертої
сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 131, що
додаються на 8 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на
постійні комісії обласної ради: з питань правоохоронної діяльності, боротьби з
корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій;
з питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення
сесії
обласної
скликання
2021 №

ради

восьмого

Зміни до Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки,
затвердженої рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 23.02.2021 р. № 131
1. Позиції 3, 4, 9 Паспорту Програми викласти в такій редакції:
3.

Розробник та
співрозробники Програми

Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської
обласної
державної
адміністрації;
Головне управління Національної поліції
в Полтавській області; Управління
Служби безпеки України в Полтавській
області; Північно-Східне міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний
військовий
комісаріат);
військові частини Збройних Сил України,
Національної гвардії України, які
формуються (сформовані) на території
області або за участю мешканців
Полтавської
області;
Полтавський
науково-дослідний
експертнокриміналістичний центр; управління
патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; батальйон
патрульної поліції в м. Кременчук

2
управління
патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції
України»;
управління
стратегічних розслідувань в Полтавській
області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної
поліції
України; філія Державної установи
«Центр пробації» в Полтавській області;
територіальне
управління
Служби
судової охорони у Полтавській області;
Полтавське управління Департаменту
внутрішньої
безпеки
Національної
поліції України; 4 відділ 8 управління
Департаменту військової контррозвідки
Служби безпеки України.
4.

Відповідальний виконавець Департамент з питань оборонної роботи,
Програми
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської
обласної
державної
адміністрації;
Головне управління Національної поліції
в Полтавській області; Управління
Служби безпеки України в Полтавській
області; Північно-Східне міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний
військовий
комісаріат);
військові частини Збройних Сил України,
Національної гвардії України, які
формуються (сформовані) на території
області або за участю мешканців
Полтавської
області;
Полтавський
науково-дослідний
експертнокриміналістичний центр; управління
патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; батальйон
патрульної поліції в м. Кременчук

3
управління
патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції
України»;
управління
стратегічних розслідувань в Полтавській
області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної
поліції
України; філія Державної установи
«Центр пробації» в Полтавській області;
територіальне
управління
Служби
судової охорони у Полтавській області;
Полтавське управління Департаменту
внутрішньої
безпеки
Національної
поліції України; 4 відділ 8 управління
Департаменту військової контррозвідки
Служби безпеки України.
9.

Очікуваний обсяг
фінансування Програми за
рахунок коштів обласного
бюджету, всього
у тому числі за рахунок
коштів:
1) державного бюджету;
2) обласного бюджету;
3) районного, міського,
селищного
(сільського)бюджету;
4) інших джерел
фінансування

71 768 454,25 грн

71 768 454,25 грн.
-

-

2. У 4 розділі «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела
фінансування, строки та етапи її виконання» Бюджет Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки викласти в такій
редакції:
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(тис. грн)
Обсяг
коштів, які
пропонуєть
ся залучити
на
виконання
програми
Обсяг
ресурсів,
усього, в
тому числі:
Обласний
бюджет

Етапи виконання програми
ІІІ
IV
V
2023
2024
2025
рік
рік
рік

І
2021
рік

ІІ
2022
рік

11 043,45

10 095,0

10 170,0

10 130,0

11 043,45

10 095,0

10 170,0

10 130,0

VI
2026
рік

VII
2027
рік

Усього
витрат на
виконанн
я
програми

10 130,0

10 110,0

10 090,0

71 768,45

10 130,0

10 110,0

10 090,0

71 768,45

3. У розділі 5 «Очікувані показники успішності Програми» Показники
успішності Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки викласти в такій редакції:
Показники
успішності
проєкту

Обсяг
бюджетних
трансфертів
на виконання
заходів
Програми
Виконавцями

Значення
показника
станом на
початок
реалізаціі
програми

Одини
ця
виміру

0

тис
грн

Прогнозні значення показників успішності станом на завершення
бюджетного року
2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

11043,45

10095,0

10170,0

10130,0

10130,0

10110,0

10090,0

Джерела
інформації
показників

Бухгалтерська
звітність

4. У розділі 6 «Координація та контроль за ходом виконання Програми»:
абзац перший викласти в такій редакції: «Безпосередній контроль за
ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює Головне управління
Національної поліції в Полтавській області; Управління Служби безпеки
України в Полтавській області; Північно-Східне міжрегіональне управління з
питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;
Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної
підтримки (Полтавський обласний військовий комісаріат); військові частини
Збройних Сил України, Національної гвардії України, які формуються
(сформовані) на території області або за участю мешканців Полтавської
області; Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;
управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України; батальйон патрульної поліції в
м. Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; Державна
установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»;
управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту
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стратегічних розслідувань Національної поліції України; філія Державної
установи «Центр пробації» в Полтавській області; територіальне управління
Служби судової охорони у Полтавській області; Полтавське управління
Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; 4 відділ 8
управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та
ефективним використанням коштів - Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
облдержадміністрації та контролюючі органи згідно з чинним законодавством.
5. Додаток до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки до розділу 4 «Напрями діяльності та заходи
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027
роки» викласти в такій редакції:
№
з/п

1

1.

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.
грн.)

Назва напряму
діяльності

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерело
фінансуванн
я

2

3

4

5

6

7

Обласний
бюджет

2021 р. – 3 700,00
2022 р. – 2 900,00
2023 р. – 2 900,00
2024 р. – 2 900,00
2025 р. – 2 900,00
2026 р. – 2 900,00
2027 р. – 2 900,00
21 100,00

Забезпечення заходів
щодо запобігання та
протидії злочинності,
розкриття та
розслідування
злочинів, захисту
конституційних прав і
свобод громадян від
кримінальних проявів,
підтримання публічної
безпеки і порядку в
області підрозділами
Національної поліції

Удосконалення системи
профілактики
правопорушень,
боротьби зі злочинністю
та тероризмом в області,
зміцнення технічної,
ресурсної бази цієї
роботи

Забезпечення протидії
тероризму та безпеки
громадян на обласному
рівні

Вдосконалення
інформаційної взаємодії,
міжвідомчої
професійної підготовки
особового складу, більш
якісного матеріальнотехнічного забезпечення
сил і засобів
регіональних структур,
підвищення їх
готовності до
проведення
антитерористичних
заходів на території
області

2.

Забезпечення прав і
свобод громадян;
забезпечення заходів
сприяння соціальновиховній роботі із
засудженими; охорони
та нагляду за особами,
які утримуються в
установах виконання
покарань

Посилення заходів
профілактики втеч
засуджених з місць
позбавлення волі;
модернізація інженернотехнічних засобів
охорони режимних
установ виконання
покарань області;
забезпечення належного
режиму виконання та
відбування покарання
неповнолітніми;
виправлення засуджених

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
Головне управління
Національної поліції
в Полтавській
області

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2021 р. – 2 579,60
2022 р. – 2 400,00
2023 р. – 2 400,00
2024 р. – 2 400,00
2025 р. – 2 400,00
2026 р. – 2 400,00
2027 р. – 2 400,00
16 979,60

Управління Служби
безпеки України в
Полтавській області

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
Північно-Східне
міжрегіональне
управління з питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства юстиції

Обласний
бюджет

2021 р. – 60,00
2022 р. – 860,00
2023 р. – 860,00
2024 р. – 860,00
2025 р. – 860,00
2026 р. – 860,00
2027 р. – 860,00
5 220,00
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і повернення їх у
суспільство його
повноправними
членами; покращення
якості несення служби
персоналом установ

3.

4.

5.

Покращення оборонної
роботи та здійснення
заходів по
територіальній
обороні; забезпечення
заходів із посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень та
злочинів; покращення
оборонної роботи на
обласному рівні;
придбання військової
форми та засобів
зв’язку

Проведення
експертних досліджень
у кримінальних
провадженнях,
адміністративних,
цивільних,
господарських справах,
справах про
адміністративні
правопорушення

Реалізація в межах
компетенції державної
політики у сфері
забезпечення охорони
прав і свобод людини,
інтересів суспільства і
держави, протидії
злочинності,
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Виконання
законодавства про
військовий обов’язок;
забезпечення
функціонування
підрозділів силових
структур; посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень та
злочинів; покращення
соціально-побутових
умов
військовослужбовців;
проведення заходів по
територіальній обороні
та покращення
матеріально – технічної
бази штабу зони
територіальної оборони

Ефективне експертнокриміналістичне
дослідження з метою
розкриття злочинів на
сучасному рівні на
території області

Проведення
превентивної та
профілактичної
діяльності, спрямованої
на запобігання вчинення
правопорушень,
вживання заходів із
забезпечення
дотримання Правил
дорожнього руху його
учасниками

України;
державна установа
«Полтавська
установа виконання
покарань (№23)»;
державна установа
«Божковська
виправна
колонія(№16)»;
державна установа
«Кремен.виховна
колонія»;
державна установа
«Полтавська
виправна колонiя
(№ 64);
державна установа
«Крюковська
виправна колонiя
(№29);
державна установа
«Надержинщинська
виправна
колонiя(№65)
Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

2021-2027

2021-2027

2021–2027

Полтавський
обласний
територіальний
центр
комплектування та
соціальної підтримки
(Полтавський
обласний військовий
комісаріат); військові
частини Збройних
Сил України,
Національної гвардії
України, які
формуються
(сформовані) на
території області або
за участю мешканців
Полтавської області
Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
Полтавський
науково-дослідний
експертнокриміналістичний
центр
Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

Управління
патрульної поліції в

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

2021 р. – 2 323,85
2022 р. – 1 200,00
2023 р. – 1 200.00
2024 р. – 1 200,00
2025 р. – 1 200,00
2026 р. – 1 200,00
2027 р. – 1 200,00
9 523,85

2021 р. – 600,00
2022 р. – 850,00
2023 р. – 850,00
2024 р. – 850,00
2025 р. – 850,00
2026 р. – 850,00
2027 р. – 850,00
5 700,00

2021 р. – 820,00
2022 р. – 900,00
2023 р. – 900,00
2024 р. – 900,00
2025 р. – 900,00
2026 р. – 900,00
2027 р. – 900,00
6 220,00
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Полтавській області
Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України;

6.

7.

8.

9.

Забезпечення
припинення і
попередження
незаконної діяльності
суспільно небезпечних
організованих груп і
злочинних організацій,
у тому числі в органах
державної влади та
місцевого
самоврядування, які
впливають на
криміногенну
ситуацію; протидія
корупції серед
посадових осіб в
області

Забезпечення захисту
конституційних прав
громадян підрозділами
Національної поліції;
удосконалення
матеріально-технічного
та ресурсного
забезпечення
управління, покращення
криміногенної ситуації
на території області та
підвищення
продуктивності праці
працівників управління
стратегічних
розслідувань

Забезпечення
профілактики та
протидії злочинності,
порушення
громадського порядку;
нагляд за особами,
звільненими від
відбування покарань з
випробуванням;
виховна робота із
засудженими,
профілактика та
недопущення ними
повторної злочинності,
виховних заходів із
неповнолітніми
правопорушниками

Підвищення суспільної
безпеки в Полтавській
області; удосконалення
індивідуальних методів
роботи з особами, які
перебувають на обліку
уповноважених органів з
питань пробації;
покращення
матеріально-технічної
бази; проведення
профілактичної та
соціально-виховної
роботи із засудженими;
удосконалення роботи із
соціальної адаптації
осіб, що звільняються з
місць
позбавлення волі

Забезпечення
громадського порядку
в судi, припинення
проявiв неповаги до
судy, охорона
примiщень суду
співробітниками
управління Служби
судової охорони

Покращення рівня
службової підготовки
спiвробiтникiв
управління; покращення
технiчного забезпечення
роботи спiвробiтникiв
управлiння, створення
позитивного іміджу та
інформування населення
про діяльність
управління Служби
судової охорони

Батальйон
патрульної поліції в
м. Кременчук
управління
патрульної поліції в
Полтавській області
Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України
Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

2021–2027

Державна установа
«Центр
обслуговування
підрозділів
Національної поліції
України»

Обласний
бюджет

Управління
стратегічних
розслідувань в
Полтавській області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної поліції
України

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2021 р. – 50,00
2022 р. – 120,00
2023 р. – 120,00
2024 р. – 120,00
2025 р. – 120,00
2026 р. – 120,00
2027 р. – 120,00
770,00

Обласний
бюджет

2021 р. – 350,00
2022 р. – 170,00
2023 р. – 170,00
2024 р. – 170,00
2025 р. – 170,00
2026 р. – 170,00
2027 р. – 170,00
1 370,00

філія Державної
установи «Центр
пробації» в
Полтавській області

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
територіальне
управління Служби
судової охорони у
Полтавській області

2021 р. – 0,00
2022 р. – 500,00
2023 р. – 500,00
2024 р. – 500,00
2025 р. – 500,00
2026 р. – 500.00
2027 р. – 500,00
3 000,00

8

10.

11.

12.

Запобігання,
виявлення,
попередження і
припинення
кримінальних,
корупційних та
пов’язаних з корупцією
правопорушень, що
готуються або вчинені
поліцейськими,
державними
службовцями та ін.
працівниками поліції;
організація і
здійснення заходів
захисту поліцейських,
державних службовців
та інших працівників
поліції від
перешкоджання їм у
виконанні службових
обов’язків

Забезпечення
ефективності реалізації
державної політики у
пріоритетному напрямі
розвитку держави,
зокрема у сфері
профілактики
правопорушень
шляхом здійснення
комплексу заходів,
спрямованих на
усунення причин та
умов учинення
протиправних діянь, а
також налагодження
дієвої співпраці
правоохоронних
органів, органів
державної влади та
місцевого
самоврядування;
забезпечення безпеки
населення Полтавської
області

Підвищення здатності
отримання, перевірки та
обробки оперативної
інформації, при
виконанні функцій
покладених на
управління
Департаменту
внутрішньої безпеки
завдань; дотримання
вимог чинного
законодавства під час
роботи з документами та
матеріалами, що містять
службову інформацію;
якісне реагування на
події за участю
поліцейських;
приведення робочих
місць співробітниківдо
комфортного стану, що
зробить роботу більш
ефективною
Покращення готовності
до протидії
терористичним та
диверсійним загрозам
підрозділів, суб’єктів
боротьби з тероризмом
та покращення стану
захищеності потенційно
уразливих об’єктів;
здійснення заходів з
попередження,
виявлення та
припинення можливої
діяльності спецслужб
іноземних держав,
спрямованої на
загострення
конфронтації між
командуваннями
військових формувань,
дислокованих на
території Полтавської
області та органами
державної влади та
місцевого
самоврядування;
вдосконалення системи
запобігання, захисту та
реагування у боротьбі з
діяльністю, яка прямо
або опосередковано
може бути пов’язана з
тероризмом на території
Полтавської області

Всього

Директор Департаменту
з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної
адміністрації

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Полтавське
управління
Департаменту
внутрішньої безпеки
Національної поліції
України

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
4 відділ 8 управління
Департаменту
військової
контррозвідки
Служби безпеки
України

2021-2027

Обласний
бюджет

2021 р. – 0,00
2022 р. – 100,00
2023 р. – 100,00
2024 р. – 100,00
2025 р. – 100,00
2026 р. – 100,00
2027 р. – 100,00
600,00

2021 р. – 560,00
2022 р. – 95,00
2023 р. – 170,00
2024 р. – 130,00
2025 р. – 130,00
2026 р. – 110,00
2027 р. – 90,00
1 285, 00

2021 – 11 043,45
2022 – 10 095,00
2023 – 10 170,00
2024 – 10 130,00
2025 – 10 130,00
2026 – 10 110,00
2027 – 10 090,00
71 768,45

С. ВЕНГЕР

Порівняльна таблиця
до проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 – 2027 роки»
Норми чинного Рішення

Пропозиції щодо внесення змін та
доповнень

1.Паспорт Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 – 2027 роки
Позиція 3
Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації; Головне
управління
Національної
поліції
в
Полтавській області; Управління Служби
безпеки України в Полтавській області;
Північно-Східне
міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний військовий комісаріат); військові
частини
Збройних
Сил
України,
Національної
гвардії
України,
які
формуються (сформовані) на території
області або за участю мешканців
Полтавської області; Полтавський науководослідний
експертно-криміналістичний
центр; управління патрульної поліції в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; батальйон патрульної поліції в
м. Кременчук управління патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; Державна
установа
«Центр
обслуговування
підрозділів Національної поліції України»;
управління стратегічних розслідувань в
Полтавській
області
Департаменту
стратегічних розслідувань Національної
поліції України; філія Державної установи
«Центр пробації» в Полтавській області;
територіальне управління Служби судової
охорони у Полтавській області; Полтавське
управління Департаменту внутрішньої

Позиція 3
Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської
обласної
державної
адміністрації;
Головне управління Національної поліції
в Полтавській області; Управління
Служби безпеки України в Полтавській
області; Північно-Східне міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний
військовий
комісаріат);
військові частини Збройних Сил України,
Національної
гвардії
України,
які
формуються (сформовані) на території
області або за участю мешканців
Полтавської
області;
Полтавський
науково-дослідний
експертнокриміналістичний центр; управління
патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; батальйон
патрульної поліції в м. Кременчук
управління
патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції
України»;
управління
стратегічних розслідувань в Полтавській
області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної
поліції
України; філія Державної установи
«Центр пробації» в Полтавській області;
територіальне
управління
Служби
судової охорони у Полтавській області;

2
безпеки Національної поліції України.

Позиція 4
Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації; Головне
управління
Національної
поліції
в
Полтавській області; Управління Служби
безпеки України в Полтавській області;
Північно-Східне
міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний військовий комісаріат); військові
частини
Збройних
Сил
України,
Національної
гвардії
України,
які
формуються (сформовані) на території
області або за участю мешканців
Полтавської області; Полтавський науководослідний
експертно-криміналістичний
центр; управління патрульної поліції в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; батальйон патрульної поліції в
м. Кременчук управління патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; Державна
установа
«Центр
обслуговування
підрозділів Національної поліції України»;
управління стратегічних розслідувань в
Полтавській
області
Департаменту
стратегічних розслідувань Національної
поліції України; філія Державної установи
«Центр пробації» в Полтавській області;
територіальне управління Служби судової
охорони у Полтавській області; Полтавське
управління Департаменту внутрішньої
безпеки Національної поліції України.

Полтавське управління Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції
України; 4 відділ 8 управління
Департаменту
військової
контррозвідки
Служби
безпеки
України.
Позиція 4
Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської
обласної
державної
адміністрації;
Головне управління Національної поліції
в Полтавській області; Управління
Служби безпеки України в Полтавській
області; Північно-Східне міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний
військовий
комісаріат);
військові частини Збройних Сил України,
Національної
гвардії
України,
які
формуються (сформовані) на території
області або за участю мешканців
Полтавської
області;
Полтавський
науково-дослідний
експертнокриміналістичний центр; управління
патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; батальйон
патрульної поліції в м. Кременчук
управління
патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції
України»;
управління
стратегічних розслідувань в Полтавській
області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної
поліції
України; філія Державної установи
«Центр пробації» в Полтавській області;
територіальне
управління
Служби
судової охорони у Полтавській області;
Полтавське управління Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції
України; 4 відділ 8 управління
Департаменту
військової
контррозвідки
Служби
безпеки
України.

3
Позиція 9
9. Очікуваний обсяг фінансування Програми
за рахунок коштів обласного бюджету, всього
66 056 550 тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету;
обласного бюджету;
66 056 550 тис. грн

Позиція 9
9. Очікуваний обсяг фінансування Програми
за рахунок коштів обласного бюджету,
всього
71 768 454,25 тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету;
обласного бюджету; 71 768 454,25 тис. грн

У 4 розділі «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела
фінансування, строки та етапи її виконання»
Бюджет
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 – 2027 роки
Етапи виконання програми

Етапи виконання програми

2021 – 6 056,55
2022 – 10 000,00
2023 – 10 000,00
2024 – 10 000,00
2025 – 10 000,00
2026 – 10 000,00
2027 – 10 000,00
Всього – 66 056,55

2021 – 11 043,45
2022 – 10 095,00
2023 – 10 170,00
2024 – 10 130,00
2025 – 10 130,00
2026 – 10 110,00
2027 – 10 090,00
Всього – 71 768,45

У розділі 5 «Очікувані показники успішності Програми»
Показники успішності
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки
Прогнозні значення показників успішності
станом на завершення бюджетного року
2021 – 6 056,55
2022 – 10 000,00
2023 – 10 000,00
2024 – 10 000,00
2025 – 10 000,00
2026 – 10 000,00
2027 – 10 000,00
Всього – 66 056,55

Прогнозні значення показників успішності
станом на завершення бюджетного року
2021 – 11 043,45
2022 – 10 095,00
2023 – 10 170,00
2024 – 10 130,00
2025 – 10 130,00
2026 – 10 110,00
2027 – 10 090,00
Всього – 71 768,45

У розділі 6 «Координація та контроль за ходом виконання Програми»
абзац перший:
Безпосередній контроль за ходом
виконання заходів і завдань Програми
здійснює Головне управління Національної
поліції в Полтавській області; Управління
Служби безпеки України в Полтавській
області; Північно-Східне міжрегіональне
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції;
Полтавський обласний територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки

Безпосередній контроль за ходом
виконання заходів і завдань Програми
здійснює Головне управління Національної
поліції в Полтавській області; Управління
Служби безпеки України в Полтавській
області; Північно-Східне міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства
юстиції України; Полтавський обласний
територіальний центр комплектування та

4
(Полтавський
обласний
військовий
комісаріат); військові частини Збройних Сил
України, Національної гвардії України, які
формуються (сформовані) на території області
або за участю мешканців Полтавської області;
Полтавський науково-дослідний експертнокриміналістичний
центр;
управління
патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; батальйон
патрульної поліції в м. Кременчук управління
патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України; Державна
установа «Центр обслуговування підрозділів
Національної поліції України»; управління
стратегічних розслідувань в Полтавській
області
Департаменту
стратегічних
розслідувань Національної поліції України;
філія Державної установи «Центр пробації» в
Полтавській
області;
територіальне
управління Служби судової охорони у
Полтавській
області
та
ефективним
використанням коштів - Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської
облдержадміністрації
та
контролюючі органи згідно з чинним
законодавством.

соціальної
підтримки
(Полтавський
обласний військовий комісаріат); військові
частини
Збройних
Сил
України,
Національної
гвардії
України,
які
формуються (сформовані) на території
області
або
за
участю
мешканців
Полтавської області; Полтавський науководослідний
експертно-криміналістичний
центр; управління патрульної поліції в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; батальйон патрульної поліції в
м. Кременчук управління патрульної поліції
в Полтавській області Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції України»; управління стратегічних
розслідувань
в
Полтавській
області
Департаменту стратегічних розслідувань
Національної
поліції
України;
філія
Державної установи «Центр пробації» в
Полтавській
області;
територіальне
управління Служби судової охорони у
Полтавській області; Полтавське управління
Департаменту
внутрішньої
безпеки
Національної поліції України; 4 відділ 8
управління Департаменту військової
контррозвідки Служби безпеки України
та ефективним використанням коштів Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами Полтавської
облдержадміністрації
та
контролюючі
органи згідно з чинним законодавством.

Додаток до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 – 2027 роки до розділу 4 «Напрями діяльності та
заходи Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 – 2027 роки»
№
з/п

1

Назва напряму
діяльності

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерело
фінансування

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.
грн.)

2

3

4

5

6

7

Забезпечення заходів
щодо запобігання та
протидії злочинності,
розкриття та
розслідування

Удосконалення системи
профілактики
правопорушень,
боротьби зі злочинністю
та тероризмом в області,

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними

Обласний
бюджет

2021 р. – 1 500,00
2022 р. – 2 900,00
2023 р. – 2 900,00
2024 р. – 2 900,00
2025 р. – 2 900,00

5
1.

злочинів, захисту
конституційних прав і
свобод громадян від
кримінальних проявів,
підтримання публічної
безпеки і порядку в
області підрозділами
Національної поліції

2.
Забезпечення протидії
тероризму та безпеки
громадян на
обласному рівні

зміцнення технічної,
ресурсної бази цієї
роботи

органами Полтавської
облдержадміністрації

2026 р. – 2 900,00
2027 р. – 2 900,00
18 900,00

Головне управління
Національної поліції в
Полтавській області

Вдосконалення
інформаційної
взаємодії, міжвідомчої
професійної підготовки
особового складу, більш
якісного матеріальнотехнічного забезпечення
сил і засобів
регіональних структур,
підвищення їх
готовності до
проведення
антитерористичних
заходів на території
області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2021 р. – 1 500,60
2022 р. – 2 400,00
2023 р. – 2 400,00
2024 р. – 2 400,00
2025 р. – 2 400,00
2026 р. – 2 400,00
2027 р. – 2 400,00
15 900,00

Управління Служби
безпеки України в
Полтавській області
Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

3.

4.

Забезпечення прав і
свобод громадян;
забезпечення заходів
сприяння соціальновиховній роботі із
засудженими; охорони
та нагляду за особами,
які утримуються в
установах виконання
покарань

Покращення оборонної
роботи та здійснення
заходів по
територіальній
обороні; забезпечення
заходів із посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень та
злочинів; покращення
оборонної роботи на
обласному рівні;

Посилення заходів
профілактики втеч
засуджених з місць
позбавлення волі;
модернізація інженернотехнічних засобів
охорони режимних
установ виконання
покарань області;
забезпечення належного
режиму виконання та
відбування покарання
неповнолітніми;
виправлення
засуджених і
повернення їх у
суспільство його
повноправними
членами; покращення
якості несення служби
персоналом установ

Виконання
законодавства про
військовий обов’язок;
забезпечення
функціонування
підрозділів силових
структур; посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень та
злочинів; покращення
соціально-побутових

2021-2027

2021-2027

Північно-Східне
міжрегіональне
управління з питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства юстиції
України;
державна установа
«Полтавська установа
виконання покарань
(№23)»;
державна установа
«Божковська
виправна
колонія(№16)»;
державна установа
«Кремен.виховна
колонія»;
державна установа
«Полтавська виправна
колонiя (№ 64);
державна установа
«Крюковська
виправна колонiя
(№29);
державна установа
«Надержинщинська
виправна
колонiя(№65)
Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації
Полтавський
обласний
територіальний центр
комплектування та
соціальної підтримки

Обласний
бюджет

2021 р. – 60,00
2022 р. – 860,00
2023 р. – 860,00
2024 р. – 860,00
2025 р. – 860,00
2026 р. – 860,00
2027 р. – 860,00
5 220,00

Обласний
бюджет

2021 р. – 1 526,55
2022 р. – 1 200,00
2023 р. – 1 200.00
2024 р. – 1 200,00
2025 р. – 1 200,00
2026 р. – 1 200,00
2027 р. – 1 200,00
8 726,55

6
придбання військової
форми та засобів
зв’язку

5.

Проведення
експертних досліджень
у кримінальних
провадженнях,
адміністративних,
цивільних,
господарських
справах, справах про
адміністративні
правопорушення

умов
військовослужбовців;
проведення заходів по
територіальній обороні
та покращення
матеріально – технічної
бази штабу зони
територіальної оборони

Ефективне експертнокриміналістичне
дослідження з метою
розкриття злочинів на
сучасному рівні на
території області

(Полтавський
обласний військовий
комісаріат); військові
частини Збройних
Сил України,
Національної гвардії
України, які
формуються
(сформовані) на
території області або
за участю мешканців
Полтавської області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Полтавський науководослідний експертнокриміналістичний
центр

2021 р. – 600,00
2022 р. – 850,00
2023 р. – 850,00
2024 р. – 850,00
2025 р. – 850,00
2026 р. – 850,00
2027 р. – 850,00
5 700,00

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

6.

7.

Реалізація в межах
компетенції державної
політики у сфері
забезпечення охорони
прав і свобод людини,
інтересів суспільства і
держави, протидії
злочинності,
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Забезпечення
припинення і
попередження
незаконної діяльності
суспільно небезпечних
організованих груп і
злочинних організацій,
у тому числі в органах
державної влади та
місцевого
самоврядування, які
впливають на
криміногенну
ситуацію; протидія
корупції серед
посадових осіб в
області

Проведення
превентивної та
профілактичної
діяльності, спрямованої
на запобігання вчинення
правопорушень,
вживання заходів із
забезпечення
дотримання Правил
дорожнього руху його
учасниками

Забезпечення захисту
конституційних прав
громадян підрозділами
Національної поліції;
удосконалення
матеріально-технічного
та ресурсного
забезпечення
управління, покращення
криміногенної ситуації
на території області та
підвищення
продуктивності праці
працівників управління
стратегічних
розслідувань

2021–2027

Управління
патрульної поліції в
Полтавській області
Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України;

Обласний
бюджет

Батальйон патрульної
поліції в м. Кременчук
управління
патрульної поліції в
Полтавській області
Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України

2021 р. – 820,00
2022 р. – 900,00
2023 р. – 900,00
2024 р. – 900,00
2025 р. – 900,00
2026 р. – 900,00
2027 р. – 900,00
6 220,00

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

2021–2027

Державна установа
«Центр
обслуговування
підрозділів
Національної поліції
України»
Управління
стратегічних
розслідувань в
Полтавській області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної поліції
України

Обласний
бюджет

2021 р. – 0,00
2022 р. – 500,00
2023 р. – 500,00
2024 р. – 500,00
2025 р. – 500,00
2026 р. – 500.00
2027 р. – 500,00
3 000,00
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8.

9.

10.

11.

Забезпечення
профілактики та
протидії злочинності,
порушення
громадського порядку;
нагляд за особами,
звільненими від
відбування покарань з
випробуванням;
виховна робота із
засудженими,
профілактика та
недопущення ними
повторної злочинності,
виховних заходів із
неповнолітніми
правопорушниками

Забезпечення
громадського порядку
в судi, припинення
проявiв неповаги до
судy, охорона
примiщень суду
співробітниками
управління Служби
судової охорони

Запобігання,
виявлення,
попередження і
припинення
кримінальних,
корупційних та
пов’язаних з
корупцією
правопорушень, що
готуються або вчинені
поліцейськими,
державними
службовцями та ін.
працівниками поліції;
організація і
здійснення заходів
захисту поліцейських,
державних службовців
та інших працівників
поліції від
перешкоджання їм у
виконанні службових
обов’язків

Всього

Підвищення суспільної
безпеки в Полтавській
області; удосконалення
індивідуальних методів
роботи з особами, які
перебувають на обліку
уповноважених органів
з питань пробації;
покращення
матеріально-технічної
бази; проведення
профілактичної та
соціально-виховної
роботи із засудженими;
удосконалення роботи із
соціальної адаптації
осіб, що звільняються з
місць
позбавлення волі
Покращення рівня
службової підготовки
спiвробiтникiв
управління; покращення
технiчного забезпечення
роботи спiвробiтникiв
управлiння, створення
позитивного іміджу та
інформування
населення про
діяльність управління
Служби судової
охорони
Підвищення здатності
отримання, перевірки та
обробки оперативної
інформації, при
виконанні функцій
покладених на
управління
Департаменту
внутрішньої безпеки
завдань; дотримання
вимог чинного
законодавства під час
роботи з документами
та матеріалами, що
містять службову
інформацію; якісне
реагування на події за
участю поліцейських;
приведення робочих
місць співробітниківдо
комфортного стану, що
зробить роботу більш
ефективною

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації
2021-2027
філія Державної
установи «Центр
пробації» в
Полтавській області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2021 р. – 50,00
2022 р. – 120,00
2023 р. – 120,00
2024 р. – 120,00
2025 р. – 120,00
2026 р. – 120,00
2027 р. – 120,00
770,00

Обласний
бюджет

2021 р. – 0,00
2022 р. – 170,00
2023 р. – 170,00
2024 р. – 170,00
2025 р. – 170,00
2026 р. – 170,00
2027 р. – 170,00
1 020,00

територіальне
управління Служби
судової охорони у
Полтавській області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації
Полтавське
управління
Департаменту
внутрішньої безпеки
Національної поліції
України

2021-2027

Обласний
бюджет

2021 р. – 0,00
2022 р. – 100,00
2023 р. – 100,00
2024 р. – 100,00
2025 р. – 100,00
2026 р. – 100,00
2027 р. – 100,00
600,00

2021 – 11 043,45
2022 – 10 095,00
2023 – 10 170,00
2024 – 10 130,00
2025 – 10 130,00
2026 – 10 110,00
2027 – 10 090,00
71 768,45
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викласти в такій редакції:
№
з/п

Перелік заходів
Програми
Назва напряму
діяльності

1

1.

2
Забезпечення заходів
щодо запобігання та
протидії злочинності,
розкриття та
розслідування
злочинів, захисту
конституційних прав і
свобод громадян від
кримінальних проявів,
підтримання публічної
безпеки і порядку в
області підрозділами
Національної поліції

2.
Забезпечення протидії
тероризму та безпеки
громадян на
обласному рівні

3.

Забезпечення прав і
свобод громадян;
забезпечення заходів
сприяння соціальновиховній роботі із
засудженими; охорони
та нагляду за особами,
які утримуються в
установах виконання
покарань

3

Удосконалення системи
профілактики
правопорушень,
боротьби зі злочинністю
та тероризмом в області,
зміцнення технічної,
ресурсної бази цієї
роботи

Вдосконалення
інформаційної
взаємодії, міжвідомчої
професійної підготовки
особового складу, більш
якісного матеріальнотехнічного забезпечення
сил і засобів
регіональних структур,
підвищення їх
готовності до
проведення
антитерористичних
заходів на території
області

Посилення заходів
профілактики втеч
засуджених з місць
позбавлення волі;
модернізація інженернотехнічних засобів
охорони режимних
установ виконання
покарань області;
забезпечення належного
режиму виконання та
відбування покарання
неповнолітніми;
виправлення
засуджених і
повернення їх у
суспільство його
повноправними
членами; покращення
якості несення служби
персоналом установ

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерело
фінансування

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.
грн.)

4

5

6

7

Обласний
бюджет

2021 р. – 3 700,00
2022 р. – 2 900,00
2023 р. – 2 900,00
2024 р. – 2 900,00
2025 р. – 2 900,00
2026 р. – 2 900,00
2027 р. – 2 900,00
21 100,00

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації
Головне управління
Національної поліції в
Полтавській області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2021 р. – 2 579,60
2022 р. – 2 400,00
2023 р. – 2 400,00
2024 р. – 2 400,00
2025 р. – 2 400,00
2026 р. – 2 400,00
2027 р. – 2 400,00
16 979,60

Управління Служби
безпеки України в
Полтавській області
Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

2021-2027

Північно-Східне
міжрегіональне
управління з питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства юстиції
України;
державна установа
«Полтавська установа
виконання покарань
(№23)»;
державна установа
«Божковська
виправна
колонія(№16)»;
державна установа
«Кремен.виховна
колонія»;
державна установа
«Полтавська виправна
колонiя (№ 64);
державна установа

Обласний
бюджет

2021 р. – 60,00
2022 р. – 860,00
2023 р. – 860,00
2024 р. – 860,00
2025 р. – 860,00
2026 р. – 860,00
2027 р. – 860,00
5 220,00

9
«Крюковська
виправна колонiя
(№29);
державна установа
«Надержинщинська
виправна
колонiя(№65)

4.

5.

Покращення оборонної
роботи та здійснення
заходів по
територіальній
обороні; забезпечення
заходів із посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень та
злочинів; покращення
оборонної роботи на
обласному рівні;
придбання військової
форми та засобів
зв’язку

Проведення
експертних досліджень
у кримінальних
провадженнях,
адміністративних,
цивільних,
господарських
справах, справах про
адміністративні
правопорушення

Виконання
законодавства про
військовий обов’язок;
забезпечення
функціонування
підрозділів силових
структур; посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень та
злочинів; покращення
соціально-побутових
умов
військовослужбовців;
проведення заходів по
територіальній обороні
та покращення
матеріально – технічної
бази штабу зони
територіальної оборони

Ефективне експертнокриміналістичне
дослідження з метою
розкриття злочинів на
сучасному рівні на
території області

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

2021-2027

2021-2027

Полтавський
обласний
територіальний центр
комплектування та
соціальної підтримки
(Полтавський
обласний військовий
комісаріат); військові
частини Збройних
Сил України,
Національної гвардії
України, які
формуються
(сформовані) на
території області або
за участю мешканців
Полтавської області
Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Полтавський науководослідний експертнокриміналістичний
центр

2021 р. – 2 323,85
2022 р. – 1 200,00
2023 р. – 1 200.00
2024 р. – 1 200,00
2025 р. – 1 200,00
2026 р. – 1 200,00
2027 р. – 1 200,00
9 523,85

2021 р. – 600,00
2022 р. – 850,00
2023 р. – 850,00
2024 р. – 850,00
2025 р. – 850,00
2026 р. – 850,00
2027 р. – 850,00
5 700,00

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

6.

Реалізація в межах
компетенції державної
політики у сфері
забезпечення охорони
прав і свобод людини,
інтересів суспільства і
держави, протидії
злочинності,
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Проведення
превентивної та
профілактичної
діяльності, спрямованої
на запобігання вчинення
правопорушень,
вживання заходів із
забезпечення
дотримання Правил
дорожнього руху його
учасниками

2021–2027

Управління
патрульної поліції в
Полтавській області
Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України;
Батальйон патрульної
поліції в м. Кременчук
управління
патрульної поліції в
Полтавській області
Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України

Обласний
бюджет

2021 р. – 820,00
2022 р. – 900,00
2023 р. – 900,00
2024 р. – 900,00
2025 р. – 900,00
2026 р. – 900,00
2027 р. – 900,00
6 220,00
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7.

8.

9.

10.

Забезпечення
припинення і
попередження
незаконної діяльності
суспільно небезпечних
організованих груп і
злочинних організацій,
у тому числі в органах
державної влади та
місцевого
самоврядування, які
впливають на
криміногенну
ситуацію; протидія
корупції серед
посадових осіб в
області

Забезпечення
профілактики та
протидії злочинності,
порушення
громадського порядку;
нагляд за особами,
звільненими від
відбування покарань з
випробуванням;
виховна робота із
засудженими,
профілактика та
недопущення ними
повторної злочинності,
виховних заходів із
неповнолітніми
правопорушниками

Забезпечення захисту
конституційних прав
громадян підрозділами
Національної поліції;
удосконалення
матеріально-технічного
та ресурсного
забезпечення
управління, покращення
криміногенної ситуації
на території області та
підвищення
продуктивності праці
працівників управління
стратегічних
розслідувань

Підвищення суспільної
безпеки в Полтавській
області; удосконалення
індивідуальних методів
роботи з особами, які
перебувають на обліку
уповноважених органів
з питань пробації;
покращення
матеріально-технічної
бази; проведення
профілактичної та
соціально-виховної
роботи із засудженими;
удосконалення роботи із
соціальної адаптації
осіб, що звільняються з
місць
позбавлення волі

Забезпечення
громадського порядку
в судi, припинення
проявiв неповаги до
судy, охорона
примiщень суду
співробітниками
управління Служби
судової охорони

Покращення рівня
службової підготовки
спiвробiтникiв
управління; покращення
технiчного забезпечення
роботи спiвробiтникiв
управлiння, створення
позитивного іміджу та
інформування
населення про
діяльність управління
Служби судової
охорони

Запобігання,
виявлення,
попередження і
припинення
кримінальних,
корупційних та
пов’язаних з
корупцією
правопорушень, що
готуються або вчинені
поліцейськими,
державними
службовцями та ін.
працівниками поліції;
організація і
здійснення заходів
захисту поліцейських,
державних службовців

Підвищення здатності
отримання, перевірки та
обробки оперативної
інформації, при
виконанні функцій
покладених на
управління
Департаменту
внутрішньої безпеки
завдань; дотримання
вимог чинного
законодавства під час
роботи з документами
та матеріалами, що
містять службову
інформацію; якісне
реагування на події за
участю поліцейських;

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

2021–2027

Державна установа
«Центр
обслуговування
підрозділів
Національної поліції
України»

Обласний
бюджет

Управління
стратегічних
розслідувань в
Полтавській області
Департаменту
стратегічних
розслідувань
Національної поліції
України

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації
2021-2027
філія Державної
установи «Центр
пробації» в
Полтавській області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2021 р. – 50,00
2022 р. – 120,00
2023 р. – 120,00
2024 р. – 120,00
2025 р. – 120,00
2026 р. – 120,00
2027 р. – 120,00
770,00

Обласний
бюджет

2021 р. – 350,00
2022 р. – 170,00
2023 р. – 170,00
2024 р. – 170,00
2025 р. – 170,00
2026 р. – 170,00
2027 р. – 170,00
1 370,00

територіальне
управління Служби
судової охорони у
Полтавській області

2021-2027

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації
Полтавське
управління
Департаменту
внутрішньої безпеки
Національної поліції
України

2021 р. – 0,00
2022 р. – 500,00
2023 р. – 500,00
2024 р. – 500,00
2025 р. – 500,00
2026 р. – 500.00
2027 р. – 500,00
3 000,00

Обласний
бюджет

2021 р. – 0,00
2022 р. – 100,00
2023 р. – 100,00
2024 р. – 100,00
2025 р. – 100,00
2026 р. – 100,00
2027 р. – 100,00
600,00
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11.

12.

та інших працівників
поліції від
перешкоджання їм у
виконанні службових
обов’язків

приведення робочих
місць співробітниківдо
комфортного стану, що
зробить роботу більш
ефективною

Забезпечення
ефективності
реалізації державної
політики у
пріоритетному
напрямі розвитку
держави, зокрема у
сфері профілактики
правопорушень
шляхом здійснення
комплексу заходів,
спрямованих на
усунення причин та
умов учинення
протиправних діянь,
а також
налагодження дієвої
співпраці
правоохоронних
органів, органів
державної влади та
місцевого
самоврядування;
забезпечення безпеки
населення
Полтавської області

Покращення
готовності до протидії
терористичним та
диверсійним загрозам
підрозділів, суб’єктів
боротьби з тероризмом
та покращення стану
захищеності
потенційно уразливих
об’єктів; здійснення
заходів з
попередження,
виявлення та
припинення можливої
діяльності спецслужб
іноземних держав,
спрямованої на
загострення
конфронтації між
командуваннями
військових
формувань,
дислокованих на
території Полтавської
області та органами
державної влади та
місцевого
самоврядування;
вдосконалення
системи запобігання,
захисту та реагування
у боротьбі з
діяльністю, яка прямо
або опосередковано
може бути пов’язана з
тероризмом на
території Полтавської
області

Всього

Директор Департаменту
з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної
адміністрації

2021-2027

Департамент з
питань оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
4 відділ 8 управління
Департаменту
військової
контррозвідки
Служби безпеки
України

2021-2027

Обласний
бюджет

2021 р. – 560,00
2022 р. – 95,00
2023 р. – 170,00
2024 р. – 130,00
2025 р. – 130,00
2026 р. – 110,00
2027 р. – 90,00
1 285, 00

2021 – 11 043,45
2022 – 10 095,00
2023 – 10 170,00
2024 – 10 130,00
2025 – 10 130,00
2026 – 10 110,00
2027 – 10 090,00
71 768,45

С. ВЕНГЕР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 – 2027 роки»
Розробник проєкту рішення: Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим
актом.
Мета: створення в Полтавській області сприятливих умов для діяльності
правоохоронних органів з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів
громадян, протидії тероризму на обласному рівні та покращення оборонної
роботи.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Звернення начальника 4 відділу 8 управління Департаменту військової
контррозвідки; командира військової частини А3384; командира військової
частини 3052 Національної гвардії України; командира військової частини 3059
Національної гвардії України; начальника Головного управління Національної
поліції в Полтавській області; начальника Управління Служби безпеки України
в Полтавській області та начальника територіального управління Служби
судової охорони у Полтавській області.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки» (далі – Програма) обумовлено зверненнями
начальника 4 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки
І. Зазубіка щодо включення установи до учасників Програми з подальшим
фінансуванням заходів з забезпечення національної безпеки і оборони;
командира військової частини А3384 В. Панасюка (підшефна військова частина
Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до Указу Президента
України №44/2016 від 11 лютого 2016 року) щодо надання фінансової допомоги
для вирішення питань поточного ремонту вентиляції зарядно-акумуляторної
станції для зарядки акумуляторних батарей літальних апаратів та проведення
електромонтажних робіт зарядно-акумуляторної станції для зарядки
акумуляторних батарей літальних апаратів у розмірі 302 304,25 грн; командира
військової частини 3052 Національної гвардії України С. Регеди щодо
виділення 300 000 грн на придбання спецзасобів та технічних приладів;
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командира військової частини 3059 Національної гвардії України
О. Довгалюка щодо виділення 195 000 грн для придбання 140 м.п. огорожі
бетонної та колючого дроту типу «Єгоза»; начальника Головного управління
Національної поліції в Полтавській області І. Вигівського щодо збільшення
видатків у 2021 році на суму 2 200 000 грн для придбання спеціальних
службових автомобілів; начальника Управління Служби безпеки України в
Полтавській області Є. Борзілова щодо щодо збільшення видатків у 2021 році
на суму 1 079 600 грн для придбання обладнання та інвентарю та начальника
територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області О.
Аленіна щодо виділення у 2021 році 350 000 грн на придбання
мультимедійного тиру.
3. Суть проєкту рішення
Проект рішення передбачає приведення у відповідність заходів Програми
та обсягів їх фінансування у 2021 році.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства,
зокрема:
- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Проєкт рішення потребує збільшення фінансування з обласного бюджету
на суму 5 711 904,25 грн враховуючи надані пропозиції.
6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін
Проєкт рішення погоджено без зауважень Департаментом фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації та Департаментом економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної
адміністрації.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення розглянуто Громадською радою при Полтавській
обласній державній адміністрації.
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8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Відповідні зміни до Програми забезпечить реалізацію поставлених завдань
щодо матеріально-технічного забезпечення для виконання приведених у
Програмі заходів на досягнення позитивного кінцевого результату.

Директор Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної
адміністрації

С. ВЕНГЕР

