
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

ДО 2021 року

Про схвалення змін до комплексної програми 
профілактики правопорушень та боротьби 
зі злочинністю на території Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статей 38, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення Рівненської обласної 
ради від 02 червня 2021 року № 158 «Про внесення змін до Обласної 
комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на 2021-2023 роки», розпорядження голови Вараської районної 
державної адміністрації від 09 серпня 2021 року № 152 «Про Районну 
комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на 2021-2023 роки», розглянувши подання Управління Служби 
безпеки України в Рівненській області від 12.04.2021 № 23/118, з метою 
забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері законності та 
правопорядку, забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи 
захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення 
криміногенної ситуації у населених пунктах Володимирецької селищної 
територіальної громади,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Схвалити зміни до комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
Володимирецької селищної ради від 05 лютого 2021 року № 154, що 
додаються.

. заступнику2. Контрол^^ 
Володимирецькош

Селищний голо

рішення доручити 
сенію КОТОВИЧУ.

Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Рішення селищної ради
селищної ради ___________ 2021 року №
2й 2021 року № АНЬ

Зміни
до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної

громади на 2021-2023 роки

1. Додаток 1 «Заходи комплексної програми профілактиіси 
правопорушень та боротьби із злочинністю на території Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки» доповнити пунктами 
13-28 такого змісту:

«13. Вжити заходів щодо створення єдиної системи відео фіксації в 
місцях проведення масових заходів, на терористично вразливих об’єктах 
концентрації кримінальних правопорушень та дорожньо-транспортних 
пригод, виїздах та в’їздах у населені пункти, у закладах освіти, охорони 
здоров’я та системи аналітичної обробки відеоінформації з функціями 
фіксації правопорушень та ідентифікації осіб. Придбання сервера обробки 
відеоданих, встановлення програмного забезпечення.

Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 
ГУЇШ в Рівненській області, виконавчий 
комітет селищної ради.
2021-2023 роки.

14. Забезпечити участь у проведенні командно-штабних, тактико- 
спеціальних навчань та тренувань для перевірки готовності сил та засобів до 
реагування на надзвичайну подію з ознаками диверсії чи терористичного 
акту, ліквідації їх наслідків, подальшого вдосконалення міжвідомчої 
професійної підготовки особового складу, задіяного у проведенні можливих 
протидиверсійних та антитерористичних операцій, а також відпрацювання 
спільних дій, бойової злагодженості спецпідрозділів силових відомств, що 
входять до складу координаційної групи Антитерористичного центру при 
Управлінні Служби безпеки України в Рівненській області.

Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 
ГУНП в Рівненській області, відділ 
містобудування, архітектури, 
надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення та мобілізаційної 
роботи селищної ради.
2021-2023 роки.

15. Інформувати керівництво об'єктів про виявлені факти, причини та 
умови, що негативно впливають на рівень їх протидиверсійної та 
антитерористичної захищеності, за результатами командно-штабних.



тактико-спеціальних навчань та тренувань, для своєчасного виявлення та 
попередження диверсійних та терористичних проявів, недопущення 
виникнення надзвичайних ситуацій та посилення режиму охорони на 
терористично уразливих об'єктах району, вжиття запобіжних, режимних, 
організаційних та роз'яснювальних заходів.

Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 
ГУНП в Рівненській області, відділ 
містобудування, архітектури, 
надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення та мобілізаційної 
роботи селищної ради.
2021-2023 роки.

16. Забезпечити надання соціальних послуг, здійснення (за потреби) 
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають (перебували) у 
конфлікті із законом.

Управління соціально -культурної сфери 
селищної ради, Володимирецький 
селищний центр соціальних служб. 
2021-2023 роки.

17. Проводити фактичні перевірки мереж автозаправних станцій з 
метою виявлення порушень податкового законодавства, встановлення місць 
знаходження нелегальних автозаправних пунктів шляхом створення робочих 
груп із відпрацювання об'єктів торгівлі пальним.

Відділ економіки, інвестицій, житлово- 
комунального господарства селищної 
ради.
2021-2023 роки.

18. Забезпечити через засоби масової інформації широке та постійне 
інформування населення про засоби і методи, які використовують торговці 
людьми.

Сектор комунікацій та цифрового 
розвитку селищної ради.
2021-2023 роки.

19. Забезпечити проведення просвітницьких кампаній з інформування 
населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил 
дорожнього руху.

Вжити заходів щодо запровадження автоматичної відеофіксації 
порушень правил дорожнього руху на автошляхах державного значення та 
вжити заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що спричиняють 
виникненню місць та ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, а 
також ділянок підвищеної аварійності.

Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 
ГУНП в Рівненській області, сектор 
комунікацій та цифрового 
розвитку селищної ради.



2021-2023 роки.
20. Проводити серед неповнолітніх осіб інформаційно-просвітницьку 

роботу, спрямовану на формування свідомого та поважливого ставлення до 
соціально позитивного способу життя.

Відділ освіти, культури, туризму, 
охорони здоров’я, молоді та спорту 
Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, служба у справах дітей 
селищної ради, Володимирецький 
селищний центр соціальних служб 
2021-2023 роки.

21. Проводити в закладах освіти інформаційно-просвітницькі заходи, 
спрямовані на підвищення обізнаності щодо правомірної поведінки, 
відповідальності за правопорушення (проведення лекцій, презентацій, 
зустрічей, відеолекторіїв, тощо).

Відділ освіти, культури, туризму, 
охорони здоров’я, молоді та спорту 
Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, служба у справах дітей 
селищної ради, Володимирецький 
селищний центр соціальних служб. 
2021-2023 роки.

22. Забезпечити проведення навчання, підвищення кваліфікації, 
семінарів для фахівців, залучених до виконання профілактичних та 
корекційних програм, а також із соціальної роботи.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, служба у справах дітей 
селищної ради, юридичний відділ 
селищної ради, Володимирецький 
селищний центр соціальних служб. 
2021-2023 роки.

23. Проводити профілактичні рейди з метою виявлення бездоглядних 
та безпритульних дітей з наданням їм соціального захисту.

Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 

ГУНП в Рівненській області, відділ 
освіти, культури, туризму, охорони 
здоров’я, молоді та спорту Управління 

соціально-культурної сфери селищної 
ради, служба у справах дітей селищної 
ради.
2021-2023 роки.

24. Сприяти поширенню у засобах масової інформації публікацій про 
заходи загальної, індивідуальної профілактики, спрямовані на запобігання 
самовільному залишенню дітьми сімей і навчально-виховних закладів, та 
розповсюдженню пам'яток із роз'ясненням законодавства України та норм



міжнародного права про захист прав, інтересів жінок і дітей, зокрема, 
розміщенню їх на офіційному вебсайті селищної ради.

Відділ освіти, культури, туризму, 
охорони здоров’я, молоді та спорту 
Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, служба у справах дітей 
селищної ради, юридичний відділ 
селищної ради, сектор комунікацій та 
цифрового розвитку селищної ради 
2021-2023 роки.

25. Вжити заходів щодо створення або відновлення діяльності 
громадських формувань на території громади. Сприяти забезпеченню їх 
діяльності та заохоченню.

Виконавчий комітет селищної ради. 
2021-2023 роки.

26. Сприяти забезпеченню діяльності громадських формувань з охорони 
громадського порядку відповідно до статті 18 Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» та пункту 
4 Указу Президента України від 19.07.2005 № 1119/2005 «Про заходи щодо 
забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

Виконавчий комітет селищної ради, 
громадські формування з охорони 
громадського порядку та державного 
кордону.
2021-2023 роки.

27. Сприяти у матеріально-технічному забезпеченні, з метою 
покращення стану протидії злочинності, охорони національної безпеки та 
порядку, профілактики скоєння правопорушень, боротьби з тероризмом і 
екстремізмом.

Виконавчий комітет селищної ради. 
Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 
ГУНП в Рівненській області,
Вараський районний відділ Управління 
Служба безпеки України в Рівненській 
області.
2021-2023 роки.

28. Забезпечити облаштування громадських місць, об'єктів 
інфраструктури та рухомого складу пасажирського транспорту системами 
термінового виклику нарядів поліції охорони.

Відділення поліції №1 (смт 
Володимирець) Вараського РВП 
ГУНП в Рівненській області.
2021-2023 роки.»



2. Додаток 2 «Фінансове забезпечення заходів Програми» доповнити 
пунктами 12-17 такого змісту:

№
з/п

Зміст заходу Обсяг запланованих коштів 

(тисяч гривень)

2021 2022 2023

12. Проведення заходів з громадської 
та публічної безпеки, профілактики 
злочинності, в тому числі: протидія 
кримінальним правопорушенням у 
сфері економіки, захисту довкілля 
та природних ресурсів, підвищення 
безпеки дорожнього руху, 
підтримання громадського порядку 
в судах

600,0 600,0 600,0

13. Проведення заходів
антитерористичних операцій,
навчань та тренувань спеціальних 
підрозділів, спільних груп 
розрахунку по боротьбі з 
тероризмом.

200,0 300,0 300,0

14. Сприяти діяльності громадських 
формувань з охорони громадського 
порядку та проведенню ними 
заходів відповідно до Закону 
України «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку та 
державного кордону» і пункту 4 
Указу Президента України від 
19.07.2005 № 1119/2005 «Про 
заходи ш[одо забезпечення 
особистої безпеки громадян та 
протидії злочинності»

320,0 320,0 320,0

15. Гарантування безпеки затриманих 
та поліцейських та забезпечення 
фіксації всіх дій, що відбуваються 
із затриманими особами

20,0 20,0 20,0



16. Придбання та встановлення єдиної 
системи відеофіксації та 
відеоаналітики щодо фіксації 
правопорушень та ідентифікації 
осіб

1200,0 1200,0 1200,0

17. Придбання паливно-мастильних 
матеріалів на службовий 
автотранспорт та матеріально -  
технічне забезпечення Вараського 
районного відділу Управління 
Служби безпеки України в 
Рівненській області

100,0 100,0 100,0

Секретар селищної рад Юрій БЛИЩИК


