
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 306 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної Програми 

Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про оборону України», «Про територіальну оборону України»,  сільська рада 

  

                                           ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Комплексну оборонно-правоохоронну Програму Лука-

Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (додається).  

2. Затвердити «Порядок використання коштів на виконання Комплексної 

оборонно-правоохоронної Програми Лука-Мелешківської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» (додається). 

3. Видатки на реалізацію Програми проводити в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Юрченко Н.Г.). 

 

 

Сільський голова                                                                  Володимир Сич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 19 сесії сільської ради 

 7 скликання №306 від 21.12.2018 року 

 

 

Комплексна оборонно-правоохоронна програма  

Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади  

на 2019 рік 

 
  1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована 

Програма 
 

      В умовах посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, 

зростання нестабільності, постають нові виклики національній безпеці. 

Протягом останніх років у зв’язку з агресією Росії, анексією Криму, 

антитерористичною операцією на сході України, суттєвому зниженню 

економічного розвитку, проблема національної безпеки є ключовою в 

діяльності держави спільно з органами влади та місцевого самоврядування.  

      Сучасна війна ведеться за допомогою кримінальних елементів, 

диверсійно-розвідувальних груп, колишніх військовиків та правоохоронців, її 

прояви поширились по всій території України. Тому важливим є питання 

організації територіальної оборони держави в цілому та її адміністративно-

територіальних одиниць.  

      Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих 

місць негативно позначається на рівні побутової злочинності, призводить до 

збільшення кількості випадків шахрайського заволодіння коштами найбільш 

незахищеної категорії населення, одиноких та людей похилого віку, крадіжок з 

торгових об’єктів, офісів, помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, 

пияцтва, протиправних проявів в молодіжному середовищі, серед 

неповнолітніх тощо.  

       Сучасні реалії життя вимагають від органів поліції нових підходів до 

організації служби, профілактики правопорушень, впровадження новітніх 

технологій для втілення в життя заходів, спрямованих на покращення 

криміногенної ситуації, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях і 

в громадських місцях, оперативного реагування на заяви і повідомлення про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Місцева влада не може 

стояти осторонь триваючого процесу реформування правоохоронних органів, 

які виконують одну із найважливіших державних функцій – забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання безпеки і 

правопорядку.  

      Надзвичайної актуальності на сьогоднішній день набуло також питання 

відновлення престижу військової служби. Потребує подальшого покращення 

матеріально-технічна база військових підрозділів, які знаходяться у постійній 

бойовій готовності та у випадку потреби будуть залучатись до посилення 

охорони державного кордону, виконання інших завдань щодо захисту 

територій від втручання ззовні. 

       Тому питання вжиття ефективних заходів для удосконалення системи 

територіальної оборони, забезпечення воєнної безпеки, протидії злочинності, 



дотримання безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини є на даний час 

визначальними і для органів місцевого самоврядування.  

      Комплексну оборонно-правоохоронну Програму (далі – Програма) 

розроблено на виконання статей 36 та 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про оборону України», «Про 

територіальну оборону України», з метою співпраці з правоохоронними 

органами, військовими формуваннями для посилення безпеки громадян, 

дотримання законності і порядку на території населених пунктів об'єднаної 

громади.  

 

2.  Мета та завдання Програми 

Програма спрямована на реалізацію комплексних взаємоузгоджених 

заходів між правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування 

спрямованих на: 

- забезпечення національної безпеки та протидії тероризму;  

- профілактику правопорушень, усунення причин їх виникнення на 

території населених пунктів об'єднаної громади;  

- підтримку громадського порядку та безпеки громадян;  

- підвищення авторитету та довіри до правоохоронних органів. 

 

3. Завдання (цілі та пріоритети) Програми 

  Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є:   

1. Посилення безпеки громадян та територій населених пунктів шляхом  

створення умов для:  

 проведення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, 
територіальною та цивільною обороною населених пунктів;  

 організацією призову громадян на військову та альтернативну службу 

а також їх мобілізації;  

 проведення заходів з підвищення оперативності реагування на заяви і 
повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення; 

 проведення заходів з попередження поширення наркоманії в 
суспільстві, з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин;  

 проведення в навчальних закладах профілактичних заходів, спрямованих 
на попередження проявів злочинності в дитячому середовищі, посилення захисту 
прав дітей;   

 посилення контролю за станом безпеки дорожнього руху;  

 формування партнерських стосунків правоохоронних органів та 

громадянського суспільства. 

2.Проведення додаткових профілактичних рейдів спрямованих на 

протидію злочинності, охорону безпеки та порядку, профілактику скоєння 

правопорушень. 

3.Облаштування системами відео-спостереження основних вулиць 

населених пунктів, місць масового перебування громадян, будівель та об'єктів 

комунальної власності.  

4.  Фінансування Програми 

Джерелами фінансування Програми є бюджет Лука-Мелешківської 

об'єднаної територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені 

чинним законодавством України.  



Обсяг фінансування на виконання заходів програми здійснюється згідно з 

додатком 1 виходячи з реальних можливостей бюджету.  

 

5. Контроль за ходом  виконання заходів Програми    
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія сільської 

ради з питань освіти, культури, молоді фізкультури і спорту, прав людини, 

законності, депутатської діяльності. 

  Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює постійна  комісія сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

 

Сільський голова                                                              Володимир Сич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№306 від 21.12.2018 року 
 
 
Заходи Комплексної оборонно-правоохоронної Програми  

Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади 
на 2019 рік 

 

№з/

п 

Найменування заходів Відповідаль

ні 

виконавці 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис.грн. 

1 Проведення профілактичних рейдів 

спрямованих на протидію злочинності, 

охорону безпеки та порядку, профілактику 

скоєння правопорушень (придбання 

паливно-мастильних матеріалів для 

автомобілів, які здійснюють патрулювання 

вулиць) 

 

виконавчі 

органи 

сільської 

ради 

 

20,0 

2 Облаштування системами 

відеоспостереження основних вулиць 

населених пунктів, місць масового 

перебування громадян  та об'єктів 

комунальної власності  

Виконав

чі органи 

сільської 

ради 

 

 

       500,0 

3 Надання одноразової матеріальної 

допомоги жителям об’єднаної 

територіальної громади, які вперше 

призвались на строкову службу  

Виконав

чі органи 

сільської 

ради 

 

        50,0 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Б.І.Августович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до рішення 19 сесії 7 скликання 
 Лука-Мелешківської сільської ради 

№306 від 21.12.2018 року 
 
Порядок використання коштів на виконання Комплексної оборонно-

правоохоронної Програми Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік 

 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

бюджеті Лука-Мелешківської ОТГ на виконання заходів Комплексної 

оборонно-правоохоронної Програми Лука-Мелешківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

2. Мета Порядку полягає в забезпеченні цільового та ефективного 

використання бюджетних коштів.  

3. Обсяг видатків на виконання Програми визначається рішенням 

сесії. 

4. Для реалізації заходів Програми, бюджетні кошти 

використовуються на наступні цілі: 

        4.1 для виконання заходу 1 "Проведення профілактичних рейдів 

спрямованих на протидію злочинності, охорону безпеки та порядку, 

профілактику скоєння правопорушень (придбання паливно-мастильних 

матеріалів для автомобілів, які здійснюють патрулювання вулиць)": 

- на придбання паливно-мастильних матеріалів для автомобілів, які 

здійснюють патрулювання вулиць відповідно до умов укладеного договору.  

      4.2 для виконання заходу 2 "Облаштування системами 

відеоспостереження основних вулиць населених пунктів, місць масового 

перебування громадян  та об'єктів комунальної власності": 

       - на придбання відеокамер та іншого обладнання і техніки для 

встановлення системи відеоспостереження; 

       - на оплату послуг з встановлення та обслуговування систем 

відеоспостереження. 

      4.3 для виконання заходу 3 "Надання одноразової матеріальної 

допомоги жителям об’єднаної територіальної громади, які вперше призвались 

на строкову службу": 

- надання грошової допомоги жителям громади в сумі 2000 грн., які 

вперше призвались на строкову службу.  

Рішення про надання грошової допомоги приймається виконавчим 

комітетом сільської ради на підставі заяви та підтверджуючих документів про 

призов на строкову службу.  

5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться 

відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, 

затвердженого Державним казначейством України. 

6. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Б.І.Августович 


