ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання тридцять третьої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
03 червня 2020 року

№ 1346

Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2016 – 2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 25 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою створення в Полтавській області сприятливих умов для
діяльності правоохоронних органів,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням першого пленарного засідання дев’ятої
сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 26.07.2016 р. № 164 (зі змінами),
що додаються на 7 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Полтавську обласну
державну адміністрацію, контроль за його виконанням - на постійні комісії обласної
ради: з питань забезпечення 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 пленарного засідання
тридцять третьої сесії обласної ради
сьомого скликання
03.06.2020 № 1346

Зміни до Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки,
затвердженої рішенням першого пленарного засідання дев’ятої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 26.07.2016 р. № 164 (зі змінами)
1. Абзац четвертий розділу «Очікувані результати. Обґрунтування шляхів
і засобів розв`язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та
етапи виконання програми» Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) викласти в такій
редакції:
«Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів
обласного бюджету в сумі 83 млн 049 тис. 660 грн. Перелік видатків
затверджується щорічно профільною комісією за погодженням з постійною
комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном».
2. У розділі «Система управління та контроль за ходом виконання
Програми»:
- абзац перший викласти в такій редакції: «Безпосередній контроль за
ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює ГУНП в Полтавській
області; прокуратура Полтавської області; УСБУ в Полтавській області;
Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції; ПОВК; Національна гвардія
України; Управління Держспецзв’язку; Полтавський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр; Управління патрульної поліції в
Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної
поліції України»; філія Державної установи «Центр пробації» в Полтавській
області; територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській
області та ефективним використанням коштів – обласна державна адміністрація
та контролюючі органи згідно чинного законодавства.»
-.абзац третій викласти в такій редакції: «Узагальнення поданої
інформації про хід виконання Програми забезпечує відділ з питань оборонної
роботи управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації».

2
3. Розділ «Ресурсне забезпечення обласної Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки» викласти в такій
редакції:
(тис. грн)

Обсяг коштів, які
пропонується
І
залучити
на
2016
виконання програми
рік
Обсяг
ресурсів, 7 403,0
усього,
в
тому
числі:
Обласний бюджет
7 403,0

Етапи виконання програми
ІІ
ІІІ
IV
2017
2018
2019
рік
рік
рік
19 906,0 15340,36 11569,0

Усього
витрат на
V
виконання
2020
програми
рік
28 831,3 83 049,66

19 906,0

28 831,3 83 049,66

15340,36

11569,0

4. Позиції 1, 3, 4, 9 Паспорту Програми викласти в такій редакції:

1.

Ініціатор розроблення
Програми

ГУНП
в
Полтавській
області;
прокуратура Полтавської області; УСБУ
в Полтавській області; Північно-Східне
міжрегіональне управління з питань
виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції; ПОВК;
Національна гвардія України; Управління
Держспецзв’язку; Полтавський науководослідний експертно-криміналістичний
центр; Управління патрульної поліції в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції України»; філія Державної
установи «Центр пробації» в Полтавській
області;
територіальне
управління
Служби судової охорони у Полтавській
області.

3
3.

Розробник та
співрозробники Програми

Полтавська ОДА; ГУНП в Полтавській
області; прокуратура
Полтавської
області; УСБУ в Полтавській області;
Північно-Східне
міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань та пробації
Міністерства
юстиції;
ПОВК;
Національна гвардія України, Управління
Держспецзв’язку; Полтавський науководослідний експертно-криміналістичний
центр; Управління патрульної поліції в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції України»; філія Державної
установи «Центр пробації» в Полтавській
області;
територіальне
управління
Служби судової охорони у Полтавській
області.

4.

Відповідальний виконавець Полтавська ОДА; ГУНП в Полтавській
Програми
області; прокуратура
Полтавської
області; УСБУ в Полтавській області;
Північно-Східне
міжрегіональне
управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань та пробації
Міністерства
юстиції;
ПОВК;
Національна гвардія України; Управління
Держспецзв’язку; Полтавський науководослідний експертно-криміналістичний
центр; Управління патрульної поліції в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної поліції Національної поліції
України; Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної
поліції України»; філія Державної
установи «Центр пробації» в Полтавській
області;
територіальне
управління
Служби судової охорони у Полтавській
області.

9.

Очікуваний обсяг
фінансування Програми,

83 049 660 грн

4
всього

1)
2)
3)

4)

у тому числі за рахунок
коштів:
державного бюджету;
обласного бюджету;
районного,
міського,
селищного
(сільського)
бюджету;
інших
джерел
фінансування

83 049 660 грн.
-

5. Розділ «Напрямки реалізації та заходи Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки» викласти в такій
редакції:
№
з/п

1

1.

2.

Перелік заходів
Програми
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.

Забезпечення протидії
тероризму та безпеки
громадян
на
регіональному рівні

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерело
фінансуван
ня

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.
грн.)

Очікуваний
результат

4

5

6

7

2016 р. – 2 000,0
2017 р. – 6 200,0
2018 р. – 2 500,0
2019 р. – 2 500,0
2020 р. – 7 500,0
20 700,0

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

3

2016-2020

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

2016-2018

в

Обласний
бюджет

Полтавській

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

Прокуратура Полтавської
області

Обласний
бюджет

2016 р. – 420,0
2017 р. – 420,0
2018 р. – 1160,35
2 000,35

Проведення
модернізації
технічних
засобів
пропускного
режиму з метою
захисту
від
неправомірного
втручання
у
службову
діяльність,
перешкоджання
виконанню
покладених
державою
на
органи
прокуратури
функцій
та
оперативного
реагування на
загрози
і
негативні
тенденції

5

3.
Забезпечення протидії
тероризму та безпеки
громадян
на
регіональному рівні

2016-2020

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

Обласний
бюджет

2016 р. – 2 183,0
2017 р. – 8 000,0
2018 р. – 1 000,0
2019 р. – 1 000,0
2020 р. – 9 781,0
21 964,0

Управління
Служби
безпеки
України
в
Полтавській області

Удосконалення
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

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

4.

5.

Забезпечення прав і
свобод
громадян,
забезпечення заходів
сприяння
соціальновиховній роботі із
засудженими
в
установах
пенітенціарної служби
області

Покращення оборонної
роботи та здійснення
заходів
з
територіальної
оборони, забезпечення
заходів з посилення
ефективності охорони
громадського порядку,
профілактики
правопорушень
та
злочинів, покращення
оборонної роботи на
регіональному
рівні;
придбання військової
форми, одягу та взуття
для
стрілецького
батальйону з метою
накопичення
та
закладання
на
зберігання необхідних
запасів речового майна
для
батальйонів
територіальної
оборони з 20% запасом

2016–2020

2016–2020

Північно-Східне
міжрегіональне управління
з
питань
виконання
кримінальних покарань та
пробації
Міністерства
юстиції,
державна
установа
«Полтавська
установа
виконання
покарань
(№23)»,
державна
установа
«Божковська
виправна
колонія (№16)», державна
установа «Кременчуцька
виховна
колонія»;
державна
установа
«Полтавська
виправна
колонія (№ 64); державна
установа
«Крюковська
виправна колонія (№29).
Департамент з питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Департамент будівництва,
містобудування
і
архітектури та житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
Полтавський
обласний
військовий
комісаріат,
органи
військового
управління,
військові
частини Збройних Сил
України,
Національної
гвардії
України,
які
формуються (сформовані)
на території області або за
участю
мешканців
Полтавської області

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

2016 р. – 300,0
2017 р. – 700,0
2018 р. – 300,0
2019 р. – 500,0
2020 р. – 2 134,3
3 934,3

2016 р. – 2 500,0
2017 р. – 3 042,0
2018 р. – 6 368,78
2019 р. – 4 759,0
2020 р. – 6 964,0
23 633,78

Посилення
заходів
безпеки в умовах
зростання
загрози
скоєння
терористичних актів,
профілактики
втеч
засуджених з місць
позбавлення
волі,
модернізація
інженерно-технічних
засобів
охорони
режимних
установ
виконання покарань
області

Забезпечення
функціонування
підрозділів силових
структур, посилення
ефективності
охорони
громадського
порядку,
профілактики
правопорушень
та
злочинів, проведення
заходів
з
територіальної
оборони

6

6.

7.

8.

Забезпечення урядовим
зв’язком
посадових
осіб державних органів
з посадовими особами
центральних
органів
виконавчої
влади,
правоохоронних
органів спеціального
призначення,
які
безпосередньо
здійснюють боротьбу з
тероризмом

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,
та
забезпечення безпеки
дорожнього руху

2017-2020

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

Обласний
бюджет

2017 р. – 34,0
2018 р. – 12,0
2019 р. – 12,0
2020 р. – 24,0
82,0

Підвищення
ефективності робіт
під час ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
техногенного
і
природного
характеру;
підвищення
готовності особового
складу Управління
до
дій
у
нестандартних
ситуаціях,
пов’язаних
із
ризиком
скоєння
терористичного акту

Обласний
бюджет

2017 р. - 310,0
2018 р – 880,0
2019 р. – 1 948,0
2020 р. – 1 458,0
4 596,0

Проведення
на
сучасному
рівні
досліджень
спиртовмісних рідин
та інших експертних
досліджень

Обласний
бюджет

2017 р.- 1 200,0
2018 р. – 3 119,23
2019 р. – 400, 00
2020 р. – 400, 00
5 119,23

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

Обласний
бюджет

2019 р. – 300,0
2020 р. – 300,0
600,0

Забезпечення
належних
умов
робочого
процесу,
проведення
поточного ремонту
адмінбудівлі

Управління
Державної
служби
спеціального
зв’язку
та
захисту
інформації
України
в
Полтавській області

2017-2020

Департамент з питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Полтавський
науководослідний
експертнокриміналістичний центр
Департамент з питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації

2017-2020

Департамент будівництва,
містобудування
і
архітектури та житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
Управління
патрульної
поліції
в
Полтавській
області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної
поліції
України

9.

Забезпечення захисту
конституційних прав
громадян підрозділами
національної поліції..

Департамент з питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
2019-2020

Державна установа «Центр
обслуговування
підрозділів Національної
поліції України»

7

10.

11.

12.

Забезпечення виховної
роботи із засудженими,
профілактики
та
недопущення
ними
повторної злочинності,
виховних заходів із
неповнолітніми
правопорушниками.

Забезпечення
громадського порядку
в суді, припинення
проявів неповаги до
суду,
охорона
приміщень суду.

Всього

2019-2020

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

Обласний
бюджет

2019 р. – 150,0
2020 р. – 150,0
300,0

Підвищення
суспільної безпеки в
Полтавській області

Обласний
бюджет

2020 р. – 120,0
120,0

Покращення
технічного
забезпечення роботи
співробітників
управління

Обласний
бюджет

2016 р. – 7 403,0
2017 р. – 19 906,0
2018 р. – 15 340,36
2019 р. – 11 569,0
2020 р. – 28 831,3
83 049,66

філія Державної установи
«Центр
пробації»
в
Полтавській області
Департамент з питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
2020

територіальне управління
Служби судової охорони у
Полтавській області

