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забезпечення держ(авноi безпеки, профiлd орушень, боротьби зi

злочиннiстю i корупцiею на територii Бучанського району на 2023 piK

1. Паспорт Програми

1. [нiцiатор розроблення програми Вишнева MicbKa рада

2.
Пiдстава для розроблення
Програми

закони Укратни <про мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi>, <Про Службу безпеки УкраiЪдц 

--
a
J. Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоl' MicbKoT ради

4.
Вiдповiдальний виконавець
Програми

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT ради, Головне

управлiння СБ Укратни у м. Киевi та Киiвськiй областi

5. Учасники Програми

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT ради, Управлiння

фiнансiв Вишневоi MicbKoT ради Бучанського району
КиiЪськоТ областi, Бучанський РВ ГУ СБ Украiни у м.

Киевi та КиТвськiй областi (Головне управлiння СБ
Украiни у м. Киевi та КиiЪськiй областi)

6. Гермiн реалiзацiТ Програми 202З piK

7.

Jагальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для
реалiзацiТ Програми, всього
(тис. грн):

1 000,0

2. Загальнi положення

програма забезпечення державнот безпеки, профiлактики правопорушень,

боротьбИ зi злочиНнiстЮ i корупцiею на територiТ Буrанського району на 202З piK

роiроблена вiдповiдно до прiоритетних напрямкiв роботи органiв та пiдроздiлiв СБ
украiни та нацiлена на покращення захисry державного cyBepeHiTery, конституцiйного
ЛаДУ, економiчНого, науКово-технiчногО i оборонНого потеItцiалу, законних iHTepeciB

держави та прав громадян вiд можливих lrосягань, змiцнення правопорядку.

3. Мета та завдання Програми

мета Програми полягае у запобiганнi виникненню умов, що сприяють вчиненню
гIравопорушень, удоскон€Lленнi методiв роботи з iх профiлактики, забезпеченнi ЗахиСТУ

конституцiйних прав та свобод людини на ocHoBi чiтко визначених прiоритетiв, cTBopeHHi

умов для проведення ефективноi правовоi та виховноi роботи серед ЕаселенНя,

поступовому нарощуваннi зусиль правоохоронних органiв, мiсцевих органiв мiсцевого
самоврядування i громадськостi щодо забезпечення дер}кавноТ безпеки та сТаJIоГО

прав0II0рядку на теритOрiI БучанськOг0 району.
Основними завданнями Програми е:
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- забезпечення ефективноТ реалiзацii державноi полiтики у сферi профiлактики
правопорушень шляхом здiйснення комплексу заходiв, спрямованих на усунення причин
та умов вчинення протиправних дiянь, а також наJIагодження дiсвоi спiвпрачi
прав оохоронних органiв, органiв мiсцевого самоврядув ання;

_ створення системи соцiальноi профiлактики правопорушень, атмосфери
суспiльноI нетерпимостi до злочинiв;

- створення ншIежних умов для ефективноi роботи правоохоронних органiв,
зокрема оснащення Бl"rанського РВ ГУ СБ УкраiЪи у м. Киевi та КиiЪськiй областi
сучасною технiкою та апаратними комплексами, створення автоматизованих систем
о бробки iнформацii про фiлактичноi спрямов aHocTi ;

- своечасне виявлення та усунення проявiв терористичних aKTiB та пiдвищення
готовностi до проведення заходiв по вiдсiчi збройноi агресii зi сторони росiйськоI
федерацii на ториторiТ Б1^lанського району.

4. Фiнансове забезпечення реалiзацii програми

Фiнансове забезпечення реалiзацii заходiв, передбачених Програмою,
здiйснюеться за рахунок коштiв бюджету Вишневоi MicbKoi територiальноТ громади.
Кошти надаються у виглядi мiжбюджетного трансферту.

5. Заходи реалiзацii Програми

Основними заходами реалiзацii Програми е:

поточнi видатки на:
- придбання засобiв зв'язку, оргтехнiки, офiсних меблiв;
- придбанIuI спецiальних засобiв;
- придбання та встановлення охоронноi сигналiзацii та системи

вiдеоспостереження;
- cepBicHe обслуговування та ремонт устаткування i обладнання;

придбання форменого одягу та речового майна для особового складу;
- проведення peMoHTiB на утримання адмiнiстративних примiщень;

капiтальнi видатки на:
- придбання транспортного засобудляпотреб Бучанського РВ ГУ СБ Украiни

у м. Кисвi та КиiЪськiй областi.

б. Очiкуванi результати

виконання
Буrанського РВ
самоврядування

визначених Програмою заходiв дозволI4т сtIрямувати зусилля
ГУ СБ Украiни у м. Киевi та Киiвськiй областi та органiв мiсцевого
на протидiю найбiльш небезцечним посяганням на державну безпеку,

KoMiTeT Вишневоi MicbKoi

життя та здоров'я громадян, проявам тероризму, злочинностi та корупцii.

7. Контроль за виконанням ми

Контроль за заходiв здiйснюе ви

ради Буrансько

Мiський

коi областi.

Iлля ДIКОВ



Щодаток до Програми забезпочення доржавноТ

безпеки, профiлактики правопорушень, боротьби

зi злочиннiстю i корупцiею на територiТ

Бучанського району на 2023 piK

Розрахунок потреб коштiв для реалiзацii заходiв Програми на 2023 piK

Вiдповiдальнi виконавцiЗаходи Програми

Виконавчий KoMiTeT

ВишневоТ MicbKoT ради
Бучанського району
КиТвськоi областi,

Головне управлiнrrя СБ
УкраТни у м. Киевi та

китвськiй областi

Придбання транспортного засобу для
потреб Бучанського РВ ГУ СБ
УкраТни у м.Киевi та Киiвськiй
областi (фiнансовий орган Головне

управлiння СБ УкраТни у м.Киевi та
КиiЪськiй областi)

Мiський Iлля дIков

Обсяги
фiнансування

(тис. грн)

1 000,00

1 000,00


