
        Додаток  

                                                                               до рішення дванадцятої сесії  

      обласної ради сьомого скликання  

        28 березня 2018 року  №15-12/VII 

 

 

1. ПАСПОРТ 

Програми  

профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2016-2020 роки. 

(в редакції рішення  сесії обласної ради сьомого скликання  

від 28 березня 2018 року  № 15-12/VII ) 

 

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, 

Управління Служби безпеки 

України в Чернігівській області 

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, 

Управління Служби безпеки 

України в Чернігівській області 



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  дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання  

від 28 березня 2018 року  № 15-12/VII) 

 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, Управлінню патрульної поліції у 

м.Чернігові, Управлінню Служби безпеки України в Чернігівській області 

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  дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання  

від 28 березня 2018 року  № 15-12/VII) 

 Заходи Програми спрямовані на надання допомоги підрозділам 

Головного управління Національної поліції в області, Управління патрульної 

поліції у м.Чернігові,  Управління Служби безпеки України в Чернігівській 



області 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. 
 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

(в редакції рішення  дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання  

від 28 березня 2018 року  № 15-12/VII) 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації,  Управління патрульної поліції у м.Чернігові, Головне 

управління Національної поліції в області та Управління Служби безпеки 

України в Чернігівській 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. 
 

 

Директор Департаменту з питань  

цивільного захисту та оборонної  

роботи облдержадміністрації               С.М. Болдирев 



                                                                                                                                      Додаток 1  

до Програми профілактики правопорушень у    

Чернігівській області на 2016-2020 роки в 

редакції рішення дванадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання  

28  березня 2018 року  № 15-12/VII 

 

 

Напрями та перелік завдань і заходів Програми профілактики правопорушень у Чернігівській області  

на 2016-2020 роки 

 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Забезпечити проведення 

інформаційно - пропагандистських 

кампаній, брифінгів, «круглих 

столів» тощо з питань профілактики 

правопорушень, правового 

виховання громадян, роз'яснення 

актів законодавства та висвітлення 

результатів роботи з протидії 

злочинності. 

- - - - -  Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Обізнаність населення щодо 

стану протидії злочинності у 

регіоні. Підвищення 

авторитету місцевої поліції 

серед громадян області. 

2. Організувати проведення з  

відповідними службами 

облдержадміністрації спільних 

профілактичних заходів, 

спрямованих на соціальний та 

правовий захист дітей, запобігання їх 

бездоглядності та безпритульності, 

профілактику правопорушень, 

влаштування безпритульних і 

бездоглядних дітей до закладів 

- - - - -  Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Зменшення рівня 

злочинності серед 

неповнолітніх та її 

профілактика. 



 2 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

соціального захисту, здійснення 

заходів впливу на дітей, які 

вживають спиртні напої, наркотичні 

засоби або психотропні речовини. 

3 З метою захисту прав і свобод 

громадян від сепаратистських 

проявів, для участі підрозділів 

Національної поліції у проведенні 

антитерористичних заходів у 

Донецькій та Луганській областях 

забезпечити ГУНП в області 

матеріально - технічними засобами 

(спорядження, маскувальні костюми, 

предмети спец. захисту, розкладні 

лежаки, засоби спостереження, 

казанки похідні, намети армійські, 

обігрівачі, оргтехніка, тепловізори, 

прилади нічного бачення, засоби 

електрозабезпечення).  

500 700 485 500 

 

400 Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Збереження здоров’я і життя 

особового складу роти 

патрульної служби поліції  

особливого призначення 

«Чернігів» та зведеного 

загону ГУНП в області (у 

разі створення), покращення 

системи управління його 

підрозділами. 

4. Для покращення умов утримання 

осіб, що скоїли правопорушення, в 

ізоляторах тимчасово тримання, 

доведення їх якості до Європейських 

норм і стандартів, дотримання прав і 

свобод людини придбати 

дезинфікуючі камери, кварцові 

лампи, робочі станціі для ведення 

інформаційної підсистеми «ІТТ 

custody records», пальцеві 

дактелосканери для накопичення 

бази даних підсистеми  «ІТТ custody 

records» та інше. 

605 545 250 645 455 

 

Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Приведення ізоляторів 

тимчасового тримання до 

відомчих будівельних норм, 

та рекомендацій 

національних та 

європейських правозахисних 

організацій у частині 

запровадження 

міжнародного досвіду 

поліцейської діяльності у 

сфері дотримання прав і 

свобод людини під час 

передування в місцях 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

позбавлення волі.   

5. Для покращення особистої безпеки 

мешканців населених пунктів 

області, належного конвоювання 

затриманих за скоєння кримінальних 

правопорушень осіб,  придбати 

сучасні ручні, портативні 

металодетектори з високою 

чутливістю (металошукачі) та 

наручники з подовжувачем.  

35 35 35 35 35 Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Забезпечення належного 

конвоювання затриманих 

поліцейськими 

територіальних підрозділів 

ГУНП в області.  

6. З метою покращення рівня 

захищеності громадян області від 

протиправних посягань, 

оперативності реагування на 

повідомлення про скоєні 

правопорушень, для встановлення 

місця знаходження радіоелектронних 

засобів та фіксації аудіо – відео 

інформації необхідно придбати 

спеціалізовані комплекси стандартів 

GSM/UMTS/CDMA 2000, комплекс 

передачі і прийому відеоінформації. 

250 2000    Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Якісне документування 

протиправної діяльності та 

встановлення мобільних 

терміналів. 

7.  Для безперебійного та якісного 

функціонування техніки, яка 

забезпечує діяльність диспетчерської 

служби екстреного виклику поліції 

по каналу «102», придбати сервер HP 

Proliant DL 580 Gen9 та брандмауер 

Cisco ASA 5545 – X with SW 8GE 

Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES 

ASA55545-K9. 

310  310   Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Повноцінне функціонування 

техніки, яка забезпечує 

діяльність диспетчерської 

служби відділу 102, дасть 

змогу здійснювати 

централізований прийом 

всіх повідомлень про події 

та правопорушення, 

жителям м. Чернігова та 

області без затримки 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

повідомляти про скоєні 

правопорушення,  

8. Для покращення особистої безпеки 

громадян області в умовах 

терористичної загрози з боку 

радикально налаштованих 

угруповань, для виявлення,  

транспортування та знешкодження 

вибухових вибухонебезпечних 

предметів необхідно придбати: 

міношукач типу Garrett Gti 2500, 

контейнер, причіп для перевезення 

вибухових пристроїв, генератор 

радіоперешкод для блокування 

сигналів у радіокерованих вибухових 

пристроях, вибухозахисний костюм 

для робіт із знешкодження вибухових 

пристроїв типу EOD – 9.       

1000 80 2500   Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

 

Забезпечення належної 

роботи вибухотехнічного 

сектору ГУНП в області. 

9.  Для покращення особистої безпеки 

мешканців населених пунктів області 

в умовах терористичної загрози, з 

метою проведення радіомоніторингу 

та пошуку встановлених пристроїв, 

виявлення, вимірювання побічних 

електромагнітних випромінювань від 

засобів електронної техніки 

необхідно придбати: 

автоматизований комплекс та 

пошуковий пристрій. 

460 170   250 Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Виявлення спеціальної 

техніки за допомогою якої 

втручаються та 

перешкоджають службовій 

діяльності працівників 

поліції. 

10.  З метою покращення рівня 

захищеності громадян області від 

протиправних посягань, 

1000 1000  1000 1150 

 

Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

Оновлення та підтримання у 

працездатному стані систем 

зв’язку ГУНП області.  
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

оперативності реагування на їх 

повідомлення про скоєні 

правопорушення, для розвитку, 

реконструкції і впровадження радіо- і 

провідного зв’язку у практичну 

діяльність територіальних підрозділів 

ГУНП області необхідно придбати: 

стаціонарні, автомобільні, переносні 

радіостанції. 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

11. Для покращення особистої безпеки 

мешканців населених пунктів 

області, з метою здійснення 

контролю за особами, відносно яких 

судом обрано запобіжний захід у 

вигляді домашнього арешту (із 

застосування спеціальних засобів), 

необхідно придбати комплекси 

електронних засобів контролю.   

70 70 70 70 70 Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Недопущення та своєчасне 

виявлення порушень, 

встановлених законом 

обмежень з боку осіб, 

відносно яких судом обрано 

запобіжний захід у вигляді 

домашнього арешту (із 

застосування спеціальних 

засобів). 

12. Для підвищення результатів роботи 

щодо розкриття тяжких та особливо 

тяжких злочинів, насамперед, проти 

життя та здоров’я громадян, 

необхідно придбати: поліграф; GPS – 

трекери та навігатори до них; 

стаціонарні радіостанції з 

дистанційним керуванням; 

ретранслятор стаціонарний; 

автомобільні радіостанції; система 

промислового телебачення (Оберег 

версія 4); портативні побутові 

відеокамери; мініатюрні цифрові 

диктофони; відеокамери для роботи в 

350 300 250 1650 

 

750 Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Підвищення здатності 

отримання оперативної  

інформації, якісного 

документування та 

розкриття працівниками 

поліції області., у першу 

чергу, тяжких і особливо 

тяжких кримінальних 

правопорушень  
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

різних умовах освітлення; 

квадрокоптер «Phantom 3 

Professional»; тепловізор; GSM-

сигналізація. 

13. З метою покращення якості 

відпочинку населення області на воді 

у весняно-літній період, 

профілактики правопорушень та для 

патрулювання водних артерій 

регіону необхідно придбати катери 

типу UMS і причепи до них.  

420     

 

Обласний 

бюджет 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Національної поліції в 

області  

 

Підвищення ефективності 

роботи з виявлення фактів 

браконьєрства. 

14. З метою підвищення ефективності 

роботи з дотримання правопорядку 

на автошляхах області (за межами м. 

Чернігова та інших населених 

пунктів) придбання необхідного 

спорядження та обладнання. 

 100 100 100 100  Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Управління патрульної 

поліції у м. Чернігові 

 

Профілактика 

правопорушень та 

зменшення кількості 

дорожньо-транспортних 

пригод. 

15. З метою підвищення ефективності 

роботи з запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та 

мінімізації їх наслідків необхідно 

придбати: спеціальний комплекс 

повітряного моніторингу на базі 

мультироторного безпілотного 

літального апарату (типу 

квадрокоптер «Phantom 4 PRO»), 

засоби зв’язку, переносні 

радіостанції, тепловізори, прилади 

нічного бачення,  оргтехніку, 

відеокамери, фотоапарати, камери 

  1000 1000 1000  Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Управління Служби 

безпеки України в 

Чернігівській області 

 

Профілактика 

правопорушень у сфері 

забезпечення державної 

безпеки, попередження 

протиправних спрямувань 

терористичного та 

диверсійного  характеру. 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

по роках 

(тис. грн.) 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Виконавці Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

відеоспостереження поворотні, 

відеореєстратори, прилади охоронної 

сигналізації, інфрачервоні датчики 

руху, накопичувачі HDD WD та 

монітори.  

 Всього: 5000 5000 5000 5000 5000    

 

Примітка:  обсяги фінансування Програми визначається щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік. 

 

 

 

Директор Департаменту з питань  

цивільного захисту та оборонної  

роботи облдержадміністрації                               С.М. Болдирев 
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