
ЗАТВЕРДЖЕНО

прогрАмА
забезпечення дерЖавно[ безпеки, профiлактики правопорушень, боротьби зiзлочинпiстю i корупцiсю на територii Бучанського району на 2023 piK

р4ди VIII скгlиканЕя

1. Паспорт Програми

нiцiатор розроблення програми Вишнева MicbKa рада
iдстава лля розроблення

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi ради
ний виконавець Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoT ради, Бучанський

МРВ ГУ СБ УкраiЪи у м.Киевi та КиiЪськiй областi

часники програми Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ мiськоiради, Бучанський
МРВ ГУ СБ Украiни у м.Киевi та Киiвськiй областi

'epMiH реалiзацii програми
гальний обсяг фiнансових

в, необхiдних дJuI
iзацii Програми, всього

тис. грн):

2. Загальнi положення

ки правопорушець,

району на 2023 piK
в та пiдроздiлiв СБ

державного cyBepeHiTery, конституцiйного
боронного потенцiалу, законних iHTepeciB

держави та прав громадян вiд можливих посягань, змiцнення .rрu"о.rорядку.

3. Мета та завдання Програми
мета Програми полягас у запобiганнi виникненню умов, що сприяють вчиненнюправопорушень, удоскон€Lленнi методiв роботи з ik профiлактики, забъзпеченнi захистуконституцiЙних прав та свобод людини на осЕ

умов для 

YgvvvА JДlvАllЛIl ГrСL UlgI] 
ритетlв, cTBopeHHi

поступово :-:|-'О' 
НаСеЛОННЯ'

органlв мlсцевогосамоврядУ езfIеченнЯ державноi безпеки та стаJIогоправопорядку на територii Бучанського району.

, 2022 DoKv
J\b 1+01/



Основними завданнями Програми е:
- забезпечення ефективноi реалiзацiI дерiкавноi полiтики у сферi профiлактики

''равопоРушенЬ шляхоМ здiйснення ком..лек.у.u*одЬ,;";;;;;;х на усунення причинТа УМОВ ВЧИНеННЯ ПРОТИПРаВНИХ ДiЯНЪ, ; ТаКОЖ налагодженнrI дiевоi спiвпрацiправ оохоронних органiв, органiв мiсцевого .urоф"дув ання;

.y.niorno, ;:Ц|}ffiJrfi'#:.,;;il',*'""' ПРОфiлактики правопорушень, атмосфери

. У*ов длЯ ефективно.i роботи правоохоронних органiв,

" 
о мрв гу сБ Украihи у м. Киъвi та Киiъськiй областi

о 
комплексами, створення автоматизованих систем

спрямованостi.

4. Фiнансове забезпечення реалiзацii програми
Фiнансове забезпечення реалiзацii заходiв, передбачених Програмою,здiйснюстъся за рахунок коштiв бьджету'вишйвоi мiсъкоi територiальноi громади.Кошти надаються у виглядi мiжбюджетного трансферту.

5. Заходи реалiзацii Програми
основними заходами реалiзацii Програми е поточнi видатки на:- придбаншI засобiв зв'язку, орггехнiки, офiсних меблiв;- придбанIuI спецiальних засобiв;

-:_ 
- придбання та встановленЕя охоронноi сигналiзацii тавlдеоспостереженtUI;
- cepBicHe обслуговування TapeMoIlT устаткування i обладнання;- придбаннrI форменого одяryтаречового майнадля особового складу;- проведення peMoHTiB на утримання адмiнiстративних примiщень.

6. Очiкуванi результати
виконання визначених Програмою заходiв дозволитъ спрямувати зусилляБl"rанського мрв та органiв 

-мiсцевого 
самоврядування на протидiю найбiльшнебезпечним посяганням на дертавну безпеку, життя та здоров'я громадян, проявамтероризму, злочинностi та корупцii.

7. Контроль за виконанням Програми

системи

Контроль за виконанням заходiв здiйснюе викон
РадИ Бl^rанського району КиiЪсъкоТ областi. ,/

й KoMiTeT Вишневоi MicbKoT

Iлля ДIКОВ

/-'



Щодаток
державноТ

до Програми
безпеки,

правопорушень, боротьби зi злочиннiстю i
корУпцiею на територiТ Бучанського районуна2O2З piK

Розрахунок потреб коштiв для реалiзацii заходiв Програми на 2023 piK

Iлля ДIКОВ

забезпечення
профiлактики

Вiдповiдальнi виконавцi
обсяги

фiнансування
(тис. грн)

Виконавчий KoMiTeT
ВишневоТ мiськоiради

Бучанського району
КиiЪськоi областi,

Бучанський МРВ ГУ СБ
Украiни у м. Киевi та

киiъськiй областi

400,00

100,00

200,00

50,00

50,00

200,00

Всього 1 000,00


