
Додаток  

до рішення одинадцятої сесії обласної  
ради сьомого скликання  

7 грудня 2017 року  №9-11/VІІ 

 

 

1. ПАСПОРТ 

Програми  
профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2016 - 2020 роки. 

(в редакції рішення  11 сесії обласної ради сьомого скликання  
від 7 грудня 2017 року  №9-11/VІІ) 

 
1. Ініціатор розроблення Програми Обласна державна адміністрація  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення Програми 

Розпорядження голови 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації від 01.09.2016 № 515 
«Про розроблення проекту 
Програми профілактики 
правопорушень у Чернігівській 
області на 2016 - 2020 роки». 

3. Розробник Програми Департамент з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації 

4. Співрозробники  Програми Головне управління Національної 
поліції в Чернігівській області 

5. Відповідальні виконавці Програми Департамент з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації, Головне 
управління Національної поліції в 
Чернігівській області, Управління 
патрульної поліції у м.Чернігові 

6. Учасники Програми Департамент з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації, Головне 
управління Національної поліції в 
Чернігівській області, Управління 
патрульної поліції у м.Чернігові 

7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 



8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні Програми 

Обласний  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього: 
 
коштів обласного бюджету 
 

 
 
25 млн. гривень 
 
25 млн. гривень 

 
 
 

«IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  
джерел фінансування, строки та етапи виконання 

(в редакції рішення  11 сесії обласної ради сьомого скликання  
від 7 грудня 2017 року  № 9-11/VІІ) 

 Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою 
правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного 
фінансування, так і залучення ресурсів місцевих бюджетів на виконання цієї 
Програми.  
 Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 
що зумовили вчинення протиправних дій.    
 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 
фінансових ресурсів обласного бюджету та напрямки їх використання 
визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з 
дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України. 
 Програму розроблено на період до 2020 року, вона є довгостроковою. 
Орієнтовні обсяги фінансування Програми передбачені в Додатках 1,2. 
 Головним розпорядником коштів Програми виступає Департамент з 
питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної 
адміністрації. Матеріально-технічні засоби передаються Головному управлінню 
Національної поліції в Чернігівській області та Управлінню патрульної поліції 
у м.Чернігові наказами Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи обласної державної адміністрації за погодженням голови обласної 
державної адміністрації.» 

 
«VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

(в редакції рішення  11 сесії обласної ради сьомого скликання  
від 7 грудня 2017 року  №9-11/VІІ) 

 

 Діяльність Програми спрямована на надання допомоги підрозділам 
Головного управління Національної поліції в області, Управління патрульної 
поліції у м.Чернігові щодо забезпечення їх матеріально-технічними засобами, 



які дадуть змогу покращити роботу щодо профілактики та запобігання 
правопорушень, розкриття скоєних злочинів. 
 Виконання заходів Програми розраховано на 2016-2020 роки. Обсяг 
фінансування Програми складає: 25 млн.грн. Джерелом фінансування заходів 
Програми є обласний бюджет.  
 Напрями та перелік завдань і заходів Програми викладені у додатку 1.» 
 

 
 

«VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
(в редакції рішення  11 сесії обласної ради сьомого скликання  

від 7 грудня 2017 року  №9-11/VІІ) 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації,  Управління патрульної поліції у м.Чернігові та Головне 
управління Національної поліції в області. 

Співвиконавці Програми подають звіти один раз на рік (січень) до 
Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації для узагальнення. Узагальнений звіт Департамент подає 
керівництву обласної державної адміністрації (лютий). 

Про хід реалізації Програми Чернігівська обласна державна адміністрація 
щорічно у І кварталі року, наступного за звітним, звітує перед обласною радою. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 
обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та 
запобігання корупції.» 

 

 
Директор Департаменту з питань  
цивільного захисту та оборонної  
роботи облдержадміністрації               С.М. Болдирев 
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