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I.Заг.альиіположеиия 

Програма профілактики злочинності на 2011-2015 роки (далі Програма) 
створена на підставі пункту 22 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про міліцію», 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордон}'», Указів Президента від 12 січня 2004 року N2 27/2004 «Про 
додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних 
інспекторів міліції», від 19.07.2005 року N2 1119/2005 «Про заходи, щодо 
забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», від 

.15.12.2006 N!!1087/2006 «Про заходи щодо зміцнення правопорядку і 
посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних 
органів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 .N'2 
1478-р «Про затвердження плану заходів щодо активізації громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, 

громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості 
в забезпеченні правопорядКу», Розпорядження Київської обласної державноУ 
адміністрації «Про Регіональний центр з питань безпеки та правопорядку 
ЄВРО 2012 в Київській області» від 23 червня 2010 .N2 649, Розпорядження 
Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження плану заходів 

щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського 
порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних 
інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку на 
території Київської області» і направлена на підвищення ефективності 
співпраці Броварської міської ради, Броварських міських громадських 

формувань з охорони громадського порядку з правоохоронними органами 

щодо профілактики злочинності, дотримання конституційних прав і свобод 
громадян, захисту життя, здоров'я, честі і гідності людини та ії майна від 

злочинних посягань на території м. Бровари. 

п. Мета проrрами 

Основною метою цієї програми є подальше забезпечення активної 

наступальної протидії злочинності в усіх ЇЇ проявах, поступове нарощування 
зусиль державних та правоохоронних органів із залученням громадськості 

у вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів в 
районі. 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 
- ослаблення криміногенних факторів в регіоні; 
- викорінення корупції; 
- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних 

проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх протиправних 
явищ в регіоні; 

- недопущення втягнення в злочинну діяльність дітей; 
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- забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху на автошляхах 
району; 

- широке залучення громадськості до охорони громадського порядку; 

- підвищення рівня інформованості населення з питань стану злочинності; 
- сприяння військовослужбовцям військової частини 3027 у підвищенні 

рівня боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку на території 
м.Бровари; 

- налагодження дієвої взаємодії органів місцевого самоврядування, 
Броварського МБ (3 обслуговування м. Бровари та Броварського району) 
ГУМВС України в Київській області та Броварськими міськими 
громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. Створення 

належних умов для функціонування Броварських міських громадських 
формувань з охорони громадського порядку; " 

- затвердити програму з налагодження співробітництва органів 
внутрішніх справ з населенням, залучення громадян до профілактики 
правопорушень, боротьби зі злочинністю, зокрема як громадських 
помічників дільничних інспекторів міліції з числа членів Броварських 
міських громадських формувань з охорони громадського порядку; 

- врахування Броварською міською радою, при формуванні місцевого 
бюджету на 2011 - 2015 роки, потреб Броварських міських громадських 
формувань з охорони громадського порядку та коштів для заохочення 

громадських помічників дільничних інспекторів міліції відповідно до Закону 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку 

державного кордону»;" 

- забезпечення невідкладного реагування відповідно до закону на 
подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також на 
запит народних депутатів України щодо усунення виявлених порушень прав і 
свобод людини і громадянина; 

- забезпечення охорони заходів, які організовує Броварська міська рада, 
а також громадського порядку під час проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 з футболу - проведення тренувань команд учасниць 

на стадіоні «Спартаю> (м. Бровари). 

Ш. Заходи щодо зміцнення правопорядку 

і посилення боротьби зі злочинністю 

3.1. Організаційні заходи 

3.1.1. Провести спільну нараду структурних піДРОЗДІЛІВ виконкому 
Броварської міської ради, Броварського МБ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській області та Броварських 

міських громадських формувань з охорони громадського порядку, на якій 
розглянути пИтання зміцнення матеріально-технічної бази органів внутрішніх 
справ, сприяти діяльності Броварських міських громадських формувань з 

охорони громадського порядку з метою забезпечення виконання заходів з 
профілактики злочинності, усунення факторів, що негативно впливають на стан 
правопорядку. 
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Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУ МВС України в 
Київській області, Броварські міські громадські 
формування з охорони громадського порядку, відділ 
організаЦ1ИНОЇ та кадрової роботи виконкому 

Броварської міської ради 

Щорічно у грудні 

3.1.2. Забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, 

спрямованої на попередження злочинності. Здійснювати підготовку матеріалів 

з цих питань для газет, телебачення і радіо, у тому числі розміщувати таку 
інформацію у мережі Інтернет. Щомісячно проводити зустрічі, прес

конференції для журналістів, надавати їм необхідну допомогу у висвітленні 

роботи органів та підрозділів внутрішніх справ, а також Броварських міських 
громадських фор~увань з охорони громадського порядку. 

Регулярно вивчати громадську думку мешканців міста відносно 
р~боти по боротьбі зі злочинністю органів внутрішніх справ, для чого 
проводити анкетування, опитування громадян. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 
області, Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

Постійно 

3.1.3. Для забезпечення широкої гласності в роботі органів і 

підрозділів внутрішніх справ продовжити практику обов'язкових звітів 
перед населенням не менш як два рази на рік та виступи на зборах 

громадян за участю керівників Броварського МВ (з обслуговування м. 
Бровари та Броварського району) ГУМВС України в Київській області, 

структурних підрозділів Броварської міської ради та Броварських міських 

громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області, Броварські міські громадські формування з 

охорони громадського порядку 

Двічі нарік 

3.1.4. Створити штаб по координаЦll дій Броварських міськил 

громадських формувань з охорони громадського порядку. 
Відділ організаційної роботи виконкому Броварської 
міської ради та відділ дільничних 
Броварського МВ (з обслуговування м. 

Броварського району) ГУМВС України 

області 
2011 рік 

інспекторів 

Бровари та 

в Київській 



3.1.5. Розробити програму про налагодження співробітництва органів 
внутрішніх справ з населенням, залучення громадян до профілактики 

правопорушень, боротьби зі злочинністю, зокрема як громадських 
помічників дільничних інспекторів міліції з числа членів Броварських 
міських громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області, Броварські міські громадські формування з 

охорони громадського порядку 

Щорічно 

3.1.6. Броварській міській раді під час складання проекту місцевого 
бюджету на 2011 - 2015 роки передбачити виділення коштів підтримки 
діяльності Броварських міських громадських формувань з ОХОРОНУ. 

громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних 

інспекторів міліції відповідно до Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону». 
Фінансове управління Броварської міської ради, 
Управління економіки Броварської міської ради 

Щорічно 

3.1.7. Забезпечити невідкладне реагування відповідно до закону на 
подання Уповноваженого Верховноі Ради України з прав людини, а також на 

запит народних депутатів України щодо усунення виявлених порушень прав і 
свобод людини і громадянина. 

Юридичний відділ Броварської міської ради, 

Броварський МВ (з обслуговування м. БроварІ'! 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
Щорічно 

3.2. Заходи по охороні громадського порядку 
3.2.1. Згідно із Законом України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону» створити пункти з охорони 

громадського порядку із залученням до роботи членів Броварських 
міських громадських формувань з охорони громадського порядку 

забезпечити належну їх взаємодію з дільничними інспекторами міліції. 

Запровадити диференційовану систему матеріального заохочення активних 

членів Броварських міських громадських формувань з охорони громадського 
порядку. 

Відділ організаційної роботи Броварської міської 
ради, відділення ДІМ Броварського МБ (з 

обслуговування м. Бровари та Броварськог~ 

району) ГУМВС України в Київській області, 
Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

2011 рік 
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3.2.2. Організувати роз'яснювальну роботу серед населення щодо 

важливості участі гРомадян в охороні громадського порядку та боротьбі з~ 
злочинністю. 

Відділ організаційної Броварської міської ради, 
B~~ Броварського ~B (з обслуговування м. 

Бровари та Броварського району)" ГY~BC 

України в Київській області, Броварські міські 

громадські формування з охорони громадського 

порядку 

2011 рік 

3.2.3. Налагодити співпрацю між органами внутрішніх справ та 
Броварськими міськими громадськими формуваннями з охорони 
громадського порядку, здійснити заходи щодо створення нових та розширення 

мережі існуючих пунктів охорони правопорядку з метою належного 

забезпечення громадської безпеки, профілактики правопорушень та вчинення 
злочинів. 

Броварський ~ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГY~BC України в 
Київській області, Броварські міські громадські 
формування з охорони громадського порядку 

2011 рік 

3.2.4. Забезпечити реалізацію заходів, передбачених Програмою 
боротьби з незаконною міграцією щодо недопущення проникнення на 
територію Украі·ни осіб, які незаконно прибувають з інших держав, 

втратили право на подальше перебування в Україні, ухиляються від виїзду, 

мають кримінальні зв'язки та входять до складу організованих злочинних 
угруповань. 

Броварський ~B (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГY~BC України в Київській 

області, Броварські міські громадські фОРj\llування з 
охорони громадського порядку 

Постійно 

3.2.5. Провести спільні перевірки виконання Закону Украіни «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». 
Надавати допомогу в побутовому влаштуванні осіб, яким встановлено 

адміністративний нагляд та вживати заходів щодо їх працевлаштування 
та усунення виявлених недоліків. 

Броварський ~B (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГY~BC Украї~и в Київській 
області, відділ соцзахисту та центр зайнятості 
населення 

Постійно 



3.2.6. Вжити заходів щодо вдосконалення взаємодії військової частини 
3027 управління Північного територіального командування ВВ МВС України з 
Броварським МВ (з об,?луговування м. Бровари та Броварського району) 

ГУМВС України в Київській області, з метою посилення охорони 

громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській 
області, ВІЧ 3027 
2011 рік 

3.2.7. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення 
заходів, організованих Броварською міською радою та фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 з футболу - проведення тренувань команд учасниць 
на стадіоні «Спартак» (м. Бровари). 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській 
області, Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

Постійно 

3.3. Заходи протидіі загаЛЬНОl(рнмінальній злочинності 

З.З.l. Провести комплексні перевірки фінансово-господарської 
діяльності комерційних банків, через рахунки яких здійснюються незаконні 
фінансові операції. Вжити заходів щодо виявлення "фіктивних" 

підприємницьких структур, які, використовуючи злочинні зв'язки серед 
працівників банківських установ, займаються незаконною конвертацією 

грошових коштів. 
Броварська міжрайонна прокуратура Київської 
області, Броварська ОДПІ, Броварський МВ (з 

обслуговування м. Бровари та Броварського 
району) ГУМВС України в Київській області 

Постійно 

З.3.2. Вжити необхідних заходів щодо виявлення та перевірки фірм, що 
надають послуги у працевлаштуванні громадян України за кордон, а також 
шлюбних агенцій з метою попередження торгівлі людьми. 

Броварська міжрайонна прокуратура Київської 
області, Броварська ОДПІ, Броварський МВ (з 
обслуговування м. Бровари та Броварського 

району) ГУМВС України в Київській області 

2011 рік 



3.4. Заходи забезпечення безаварійності дорожнього руху 

3.4.1. Сприяти створенню на магістральних автомобільних дорогах біля 
населених пунктів протягом 2011-2012 років мережі стоянок, пунктів надання 
технічної допомоги учасникам дорожнього руху, а також для вантажних 

автомобілів, які здійснюють міжміські перевезення, з необхідним дорожнім 
сервісом, інформаційними стендами про стан автошляхів. Організувати 
здійснення комплексних заходів щодо забезпечення безпеки охорони на цих 

стоянках. 

Управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради, ВДАІ Броварського 

ГУ МВС України в Київській- області, 
Броварські міські громадські формування з 

охорони громадського порядку 

Постійно 

3.4.2. З метою підвищення рівня дорожньої безпеки і пропускної 
спроможності вулично-дорожньої мережі забезпечити встановлення в місті 
Бровари світлофорних секцій з використанням світлодіодів на перехрестях з 
інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. 

Управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради, ВДАІ Броварського 

ГУ МВС України в Київській області 
Постійно 

3.4.3. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та 
вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та безпечними 

умовами дорожнього руху продовжити роботу щодо комплексного обстеження 
вулично-дорожньої мережі. 

Управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради, ВДАІ Броварського ГУ 
МВС України в Київській області 

Постійно 

3.4.4. Здійснювати контроль за додержанням умов перевезенн~ 

підприємствами, установами, організаціями автомобільним транспортом 

небезпечних вантажів, особливо вибухових, отруйних, радіоактивних речовин. 
Запровадити проведення спеціальних перевірок цих перевізників та 

спеціальних операцій. 
ВДАІ Броварського ГУ МВС України' в 
Київській області 

Постійно 

3.4.5. Запровадити проведення контрольних перевірок об'єктів 
дорожнього сервісу щодо забезпечення додержання ними вимог комплексної 
забудови (наявність засобів зв'язку, місць зберігання авто:гранспорту) та 
нормативних актів у сфері безпеки дорожнього руху. 
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ВДАІ Броварського ГУ МВС України в 
Київській області 

Постійно 

3.5. Запобігання та протидія пошнренню наркоманії, пняцтва та 
алкоголізму 

3.5.1. Систематично проводити та приймати участь у обласних 
культурно-мистецьких заходах, акціях "молодь проти наркоманії", ,,молодь 

проти злочинності та насильства", ,,молодь за здоровий спосіб життя" за 
участю громадських організацій, творчих колективів. 

Відділ культури Броварської міської ради, 

Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

Щорічно 

3.5.2. Продовжити здійснення профілактичних заходів щодо виявлення та 
взяття на облік осіб, m вживають наркотичні засоби або психотропні 
речовини, зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, 

займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв. 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 
Київській області, Броварські міські громадські 

формувания з охорони громадського порядку 
Постійно 

3.5.3. Забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональни.\{ 
використанням наркотичних та психотропних лікарських засобів у лікувально

профілактичних закладах системи охорони здоров'я. Вжити вичерпних заходів 
щодо недопущення витоку у нелегальний обіг наркотичних засобів з 
підприємств, організацій різних форм власності і господарювання, що 

здійснюють діяльність, пов'язану з використанням наркотичних засобів, 
психотропних речовин прекурсорів на підставі спеціальних дозволів та 
ліцензій. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
Постійно 

3.5.4. Забезпечити ефективну взаємодію та здійснення ~омnлексу 
профілактичних заходів щодо недопущення ввезення та транзиту наркотичних 

засобів територією м. Бровари, Київської області. 
Броварський РВ УСБУ в Київській області, 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 
та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
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Постійно 

3.5.5. Продовжити практику проведення перевірок за дотриманням у 
розважальних закладах та місцях масового відпочинку громадян вимог 

законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин. У разі встановлення фактів вживання чи збугу 
наркотичних засобів або психотропних речовин здійснювати заходи щодо 
припинення діяльності цих закладів згідно з чинним законодавством. 

Броварський ~ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 
Київській області, Броварський РВ УСБУ в 

Київській області, Броварські міські громадські 
формування з охорони громадського порядку 

Постійно 

3.5.6. Підтримка центрів ресоціалізації нарко- та алкозалежних, служб 

соціально-профілактичної роботи, впровадження ефективних вітчизняних та 
визнаних світових комплексних лікувально-реабілітаційних програм .. 

Спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", 

Постійно 

3.5.7. Широко висвітлювати у засобах масової інформації результати 
боротьби з наркозлочинністю, забезпечувати проведення брифінгів, прес
конференцій і "круглих столів" з представниками засобів масової інформації. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області 

Постійно 

3.6. Заходи запобігання правопорушенням серед неповнолітніх 

3.6.1. Встановити постійний соціально-педагогічний патронат над 
кожною дитиною, яка виховується в складних сімейних умовах чи схильна 

до протиправної поведінки. 
Забезпечити влапrryвання на навчання, працевлапrryвання та соціально

педагогічний супровід до повноліття випускників шкіл-інтернатів, дітей
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів. 

Спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Служба 
у справах дітей Броварської міської ради, 

Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області, Броварські міські громадські фор.мування з 

охорони громадського порядку 

Постійно 
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3.6.2. Продовжувати роботу щодо своєчасного виявлення сімей, які 
опинилися в складНИХ життєвих обставинах, їх облік і систематичну перевірку 
умов проживання та виховання в них дітей, надання таким сім'ям адресної 
допомоги. . 

Спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Служба 
у справах дітей Броварської міської ради, 
Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області, Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

Постійно 

3.6.3. Організувати проведення перевірок торгівельних закладів з питань 
дотримання Правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в 
частині заборони їх продажу дітям, а також розміщення їх поблизу шкіл, 
коледжів, інших навчальних закладів освіти з порушенням вимог чинного 
законодавства. 

Управління економіки Броварської міської ради, 
Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС Украіни в Київській 

області, Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

Постійно 

3.6.4. Забезпечити першочергову професійну підготовку та наступне 
працевлаштування незайнятої молоді, яка шукає роботу вперше. Сприяти 
залученню до громадських робіт, у першу чергу неповнолітніх, учнівської та 
студентської молоді з малозабезпечених, багатодітних сімей у вільний . від 
навчання час і під час канікул. 

Броварський міськрайонний центр зайнятості 
Постійно 

3.6.5. Здійснювати бронювання робочих місць ДЛЯ тих осіб, які 
звільнились з місць позбавлення волі, створити умови для ОСВОЄННЯ ними 
робітничих професій. 

Броварський міськрайонний центр зайнятості 
Постійно 

3.6.6. Проводити профілактичну роботу з сім'ями, які опинились У 
складних життєвих обставинах. Забезпечити виявлення дітей, які стали 
жертвами злочинної діяльності дорослих, жебракують, ведуть бродячий спосіб 
життя. Направляти таких дітей у соціальні заклади ДЛЯ дітей та створювати 
умови ДЛЯ їХ соціальної реабілітації. 

Служба у справах дітей Броварської міської ради, 
відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
ради, Спеціальний заклад "Броварський міський 

]3 



центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській 
області, Броварські міські громадські формування 3 

охорони громадського порядку 

Постійно 

З.6.7. Систематично аналізувати на спільних нарадах стан роботи з 
профілактики правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед підлітків. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 
області, Броварські міські громадські формування з 
охорони громадського порядку 

Постійно 

З.6.8. З метою запобігання втягненню Дlтеи у злочинну діяльність 

активізувати роботу з виявлення осіб, які спонукають дітей до вчинення 
злочинів. 

Служба у справах дітей Броварської міської ради, 
відділ у справах CiMri та молоді Броварської міської 
ради, Спеціальний заклад "Броварський міський 

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області, Броварські міські громадські формування з' 
охорони громадського порядку 

Постійно 

З.6.9. 3 метою забезпечення охорони громадського порядку в період 
відпочинку і оздоровлення дітей, недопущення втягнення дітей у злочинну 

діяльність проводити загальнодержавні заходи "Урок", ,,правопорядок", ,,JIiTO", 
"Побут", ,,генофонд" тощо. 

Служба у справах ДІтеи, Управління освіти 
Броварської міської ради, Броварські міські 
громадські формування 3 охорони громадського 
порядку, відділ у справах ciMri та молоді 

Спеціальний заклад "Броварський міський центр 

соціальних служб ДЛЯ сім'ї, дітей та молоді", 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області 
Постійно 

З.6.10. Продовжити здійснення контролю за додержанням вимог чинного 

законодавства Украіни щодо захисту майнових (житлових) прав дітей. Вживати 

заходів щодо виявлення фактів незаконного відЧ}?Кення житла, яке належить 
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дітям, та відновлення їх майнових прав. Забезпечити облік таких дітей, надання 
їм соціальної та правової допомоги. 

Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо захисту особистих, 
житлових і майнових прав дітей-сиріт та, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають в інтернатних закладах системи соціального 
захисту населення області. 

Служба у справах дітей Броварської міської ради, 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС України в Київській 

області; Броварські міські громадські формування з 

охорони громадського порядку 

Постійно 

3.6.11. 3 метою здійснення психологічного забезпечення навчально

виховного процесу та соціально-психологічного патронажу в навчальних 

закладах області забезпечити укомплектування посад практичних психологів та 

соціальних педагогів відповідно до статей 21 та 22 Закону України "Про 
освіту". 

Управління освіти Броварської міської ради 

2011 рік 

3.6.12. Здійснювати постійний контроль за забезпеченням повного 
охоплення дітей навчанням у загальноосвітніх, професійно-технічних, 
інтернатних навчальних закладах. Посилити контроль за персональним обліком 

дітей, які з різних причин не відвідують навчальні заклади. 
Управління освіти Броварської міської ради 
Постійно' 

3.6.13. Висвітлювати у засобах масової інформації актуальні питання 
політики з питань дитинства, сімейної політики, проблеми дитячої 
бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, популяризувати кращі 
історичні традиції української родини та нові форми сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводити 
благодійні акції: "Молодь проти злочинності та насильства", "Молодь за 

здоровий спосіб життя", ,,даруємо радість дітям" за участю громадських 
організацій, творчих колективів. 

Управління освіти Броварської міської ради, Служба 
у справах дітей Броварської міської ради, відділ у , 
справах сім'ї та молоді Броварської міської ради, 
Спеціальний заклад "Броварський міський центр 

соціальних служб для ci!'f'i, дітей та молоді", 
Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари та 

Броварського району) ГУМВС Украіни в Київській 
області, Броварські міські громадські формування з 

охорони громадського порядку 

Постійно 
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3.6.14. З метою організаЦl1 змістовного дозвілля Дlтеи І молоді вжити 
заходів щодо збільшення клубних закладів, сприяти поліпшенню якості 
культурно-мистецьких акцій, програм, заходів, Їх орієнтації на підвищення 
духовності та моральності у суспільстві. . 

Відділ культури Броварської міської ради, 
Управліиня освіти Броварської міської ради, Служба у 
справах дітей Броварської міської ради, відділ у 
справах ciMri та молоді Броварської міської ради, 

Спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб ДЛЯ сім'ї, дітей та молоді" 
Постійно 

3.6.15. Активізувати роботу щодо залучення до занять спортом дітей з 
малозабезпечених багатодітних сімей та підлітків, схильних до 
правопорушень. 

Управління освіти Броварської міської ради, відділ 

фізкультури і спорту Броварської міської ради, 
Служба у справах дітей Броварської міської ради, 
відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
ради, Спеціальний заклад "Броварський міський 
центр соціальних служб ДЛЯ сім'ї, дітей та молоді" 

Постійно 

3.7. ПOJJіпшення умов перебування затриманих і заарештованих осіб 
в іЗOJJяторі тимчасового тримаиня та кімнаті тимчасовоro тримання 
Броварського МБ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району ) 
ГУМВС Украіни в Киівській області 

3.7.1 З метою приведення умов тримання в спеціальних установах 
міліції затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповjдність до 
законодавства України і рекомендацій Європейського комітету проти тортур 
Ради Європи: 

3.7.2. Провести поточний ремонт приміщень спецустанов міліції, 
обладнавши їх сертифікованими засобами охоронно-пожежної сигналізації 

відео спостереження, придбати необхідне побутове та комп'ютерне обладнання. 
З.7.3. З метою недопущення виникнення надзвичайних подій, пов'язаних з 

охороною та конвоюванням затриманих і взятих під варту осіб, розробити та 
затвердити програму перепідготовки співробітників органів в,нутрішніх справ, 
які залучаються до охорони та· конвоювання, здійснюють контроль за 

діяльністю спецустанов міліції. 
Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
Постійно 

3.7.4. Проводити навчання керівників та начальників ізоляторів 
тимчасового тримання Броварського МБ (з обслуговування м. Бровари та 
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Броварського району) ГУМВС України в Київській області з питань 
забезпечення належної організації охорони та конвоювання спецконтингенту. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 
Київській області 
Постійно 

3.8. Протидія організованій злочинності 

З.8.1. Активізувати роботу щодо недопущення, викрипя та припинення 

протиправних діянь, спрямованих на розкрадання бюджетних коштів. 
Броварський РВ УСБУ в Київській області, 

Броварська Oдm, Броварський МВ (з 
обслуговування м. Бровари та Броварського 

району) ГУМВС України в Київській області 
Постійно 

З.8.2. Вживати заходів щодо виявлення та припинення діяльності 
фіктивних фірм, конвертаційних центрів, підпільних виробничих цехів тощо. 

Броварська Oдm, Броварський МВ (з 
обслуговування м. Бровари та Броварського 

району) ГУМВС України в Київській області 
Постійно 

З.8.З. Забезпечити проведення комплексу профілактичних заходів щодо 
недопущення зловживань у сфері земельних відносин, виявлення організованих 
злочинних груп, які займаються розкраданням і незаконним вивезенням 

сільськогосподарської продукції за межі України. 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС Украіни в 

Київській області, Броварська Oдrn 
Постійно 

З.8.4. Відпрацювати шляхом взаємообміну інформацією та проведення 
профілактичних відпрацювань у сфері протидії контрабанді та порушенням 
митних правил. Вжити заходів щодо посилення протиДії злочинності, 
пов'язаної з незаконним переміщенням товарів і транспортних засобів через 
державний митний кордон та подальшою їх реалізацією на території м. 
Бровари. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 

ВДШ, Броварський МВ (з обслуговування м. 

Бровари та Броварського району) ГУМВС 

України в Київській області, Броварські MiCЬK~ 
громадські формування з охорони 
громадського порядку 

Постійно 
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3.9. Профілакrика та протидія корупціі 

3.9.1. Здійснити заходи щодо посилення боротьби з корупцією і 
хабарництвом, приділивши особливу увагу викриттю корупційних діянь серед 
працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування: 

банківських установ, нотаріальних контор, до обов'язків яких належить 
. проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, 

відкриття розрахункових рахунків, проведення ідентифікації осіб тощо, і 

притягнення їх до відповідальності у встановленому чинним законодавством 

порядку. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 
та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
Постійно 

3.9.2. Продовжити практику інформування міської ради про виявлені 
факти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 

Броварська міжрайонна прокуратура Київської 
області, Броварський МВ (з обслуговування tvi. 

Бровари та Броварського району) ГУМВС 
України в Київській області, Броварські міські 

громадські формування з охорони 
громадського порядку 

Постійно 

3.9.3. Передбачати у навчальних планах та програмах перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, членів Броварських міських громадських 

формувань з охорони громадського порядку тематичні навчання з питань 

правових та організаційних засад запобігання і протидії корупції, виявлення та 
припинення її проявів згідно з чинним законодавством. 

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій 

Постійно 

3.9.4. Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог Закону 
України ,,про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". 

Комітет з проведення конкурсних торгів 
виконкому Броварської міської ради 
Постійно 

3.9.5. Проводити У навчальних закладах 
працівників та професорсько-викладацького 

роз'яснювальну роботу серед 
складу про кримінальну 
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відповідальність за хабарництво, вживати заходів щодо виявлення в сесійний 
період фактів виставлення оцінок за винагороду та притягнення винних до 

відповідальності згідно з чинним законодавством. 
Управління освіти Броварської міської ради, 
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
Постійно 

3.10. Заходи щодо посилення захисту від злочинних посягань 

економічннх відносин 

3.10.1. Систематично аналізувати стан злочинності в економічній сфері, 
здійснювати узгоджені заходи щодо детінізації економіки, викриття та 
руйнування схем ухилення від сплати податків. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 

Броварська міжрайонна прокуратура Київської 
області, Броварська ОДПІ, Броварський МВ (з 

обслуговування м. Бровари та Броварського 

району) ГУМВС України в Київській області 
Постійно 

3.10.2. При здійсненні державного контролю за дотримання 
законодавства про захист економічної конкуренції вживати заходів щодо 
виявлення неправомірних дій, які можуть свідчити про злочинну діяльність або 
створювати умови для такої діяльності. 

Броварський . РВ УСБУ в Київській області, 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 
Постійно 

3.10.3. Вживати заходів щодо попередження та виявлення корисливих 
злочинів, пов'язаних із розкраданням спирту, лікеро-горілчаних виробів, 

сировини для Їх виробництва Проводити перевірки законності відвантаження 

спирту на експорт суб'єктами господарювання, де застосовується нульова 
ставка акцизного збору, з метою недопущення його використання для не 
облікованого виробництва алкогольних напоїв на території України. . 

Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області, Броварська ОДПІ 

Постійно 

3.10.4. Продовжити практику проведення профілактичних заходів на 

ринках, підприємствах торгівлі, інших об'єктах, які здійснюють оптову і 
роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, вживати заходи щодо виявлення та 
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припинення діяльності підпільних цехів і з виробництва фальсифікованих 
алкогольних напоїв, фактів незаконного імпорry лікеро-горілчаної продукції та 
перекриття каналів контрабандного надходження підакцизних товарів у 

роздрібну мережу області. 
Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) гумвс України в 

Київській області" Броварська ОДПІ, 
Броварські міські громадські формування з 

охорони громадського порядку 

Постійно 

3.10.5. Активізувати робоry щодо боротьби з правопорушеннями у сфері 
інтелектуальної власності, активізувати боротьбу з незаконним виробництвом, 

розповсюдженням та реалізацією аудіо-, відеопродукції, компакт-дисків тощо. 
Броварська ОДПІ, Броварський МБ (з 

обслуговування м. Бровари та Броварського 

району) гумвс України в Київській області 
Постійно . 

3.10.6. Активізувати роботу щодо виявлення та припинення корисливих 
злочинів, пов'язаних зі збиранням, купівлею, продажем, переробленням брухry 
і відходів чорних та кольорових металів. 

Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМБС України в 
Київській області, Броварські міські 
громадські формування з охорони 

громадського порядку 

Постійно 

ІУ. Заходн з кадрового та матеріально-технічного забезпечення 

4.1. Забезпечити у системі службової підготовки та з використанням 

інших форм і методів навчання підвищення правової освіти працівників та 

неухильне дотримання ними вимог чинного законодавства в службовій 
діяльності, недопущення корупційних проявів, проводити спецкурс з питань 

правової кульryри, службової етики та правил спілкування з громадянами. 
Броварський мв (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) гумвс України в 

Київській області, керівники державних 

підприємств, установ та організацій 
Постійно 

4.2. 3 метою зміцнення матеріально-технічної бази правоохоронних 
органів міста за рахунок усіх джерел фінансування в межах чинного 
законодавства, вирішувати питання виділення коштів на першочергове 

придбання: 
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- спеціальних автомобілів, їх утримання, технічне обслуговування, 
забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічним оснащенням 
тощо. 

- засобів зв'язку, оргтехніки, іншого .необхідного інвентарю та 
обладнання. 

- спецзасобів, засобів індивідуального захисту та речового майна з 
метою поліпшення стану захищеності працівників органів і підрозділів 
внутрішніх справ в т.ч. військової частини 3027 управління Північного 
територіального командування ВВ МВС України (14 комплектів) під час 
несення служби. 

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих працівників 
органів внутрішніх справ. 

Фінансове управління Броварської міської 
ради, Броварський МВ (з обслуговування м. 
Бровари та Броварського району) ГУМВС 
України в Київській області 
Постійно 

4.3. З метою приведення умов тримання в спеціальних установах 
міліції затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповідність до 
законодавства України і рекомендацій Європейського комітету проти 

тортур Ради Європи: 

- виділити кошти на поточний ремонт приміщень спецустанов 

міліції, обладнавши їх сертифікованими засобами охоронно-пожежної 
сигналізації відео спостереження, придбати необхідне побутове та 
комп'ютерне обладнання. 

Фінансове управління Броварської міської 

ради, Броварський МВ (з обслуговування М. 

Бровари та Броварського району) ГУМВС 
України в Київській області 

Постійно 

4.4 Забезпечити відповідне фінансування та першочергову видачу 
дільничним інспекторам міліції, міліціонерам патрульно-постовоі служби 
міліції форменого одягУ відповідно із встановленими нормами належності, 
у тому числі засобами активної самооборони та зв'язку. . 

Фінансове управління Броварської міської 
ради, Броварський ~B (з обслуговування м. 

Бровари та Броварського району) ГУМВС 
України в Київській області 
Постійно 

4.5. З метою суттєвого покращення житлового забезпечення працівників 
органів внутрішніх справ ширше залучати інші джерела фінансування 

будівництва житла шляхом виділення перспективних земельних ділянок, 
придатних для забудови, на пільгових умовах. 
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Земельний відділ Броварської міської ради, 

Броварський МБ (з обслуговування м. Бровари 

та Броварського району) ГУМВС України в 

Київській області 

Постійно 

4.6. Надання в оренду приміщень Броварським міським 'громадським 
формуванням з охорони громадського порядку для створення пунктів 

охорони правопорядку, а також сприяння проведенню в цих приміщеннях 

ремонтів, обладнання їх засобами зв'язку, меблями для створення 
належних умов роботи Броварських міських громадських формувань з 

охорони громадського порядку. 

Управління комунальної власності Броварської 

міської ради, Броварський МВ (з 
обслуговування м. Бровари та Броварськогс 
району) ГУМВС України в Київській області 

2011 рік 

4.7. Розгляд питання щодо виділення коштів для забезпечення 'діяльності 
Броварських міських громадських формувань з охорони громадського 
порядку та заохочення їх членів, придбання спецзасобів, форменого одягу. 

Фінансове управління Броварської міської ради 
Щорічно 

v. Очікувані результатн викоиання програми 

У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність 
очікується: 

- зниження рівня злочинності у м. Бровари; 
- зменшення корупційних проявів, очищення державних органів 

району від корумпованих державних службовців; 

- істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від 
злочинних посягань та скорочення обсягів "тіньової" економіки в регіоні; 

- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на 
максимально високому рівні; 

- зниження рівня вживання наркотиків населенням міста та 
припинення транзиту наркотичних засобів через територію регіону; 

- усунення причин і умов, які сприяють втягненню молоді та 
підлітків у протиправну діяльність; 

- поліпшення системи соціальної адаптації осіб, які звільнилися з 
місць позбавлення волі та повернулись на постійне місце проживання у 
місті; 

- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих 
органів району; 

- досягнення належного рівня фінансового і матеріального 
забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності. 
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розширення 

оперативного зв'язку 

органами. 

інформаційно-пошукових можливостей та 

в ході розкриття злочинів правоохоронними 

УІ. Термін викоиаиия програми 

Програма буде реалізовуватися протягом 2011-2015 років. 

VII. Обсяги та джерела фінансувания програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, а також інших, передбачених законом джерел. (Кошторис 

додається). 
Бюджетні призначення для реалізаЦll заходів програми 

передбачаються при формуванні міського бюджету, виходячи з фінансових 

можливостей. 

VIII. Координація та контроль за ходом виконаиня програми 

Результати реалізації програми охорони громадського порядку та 
профілактики злочинності на 2011-2015 роки (далі - Програма) 

визначаються шляхом проведення моніторингу криміногенного стану у 
місті Бровари. 

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, 
узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення 

ефективності реалізації Програми. 
Моніторинг проводиться на підставі даних правоохоронних та 

контролюючих органів, відділу статистики в м. Бровари. 
Правоохоронні та контролюючі органи (за підсумками року) 

аналізують хід реалізації Програми та надають виконкому Броварської 
міської ради звіт і пропозиції щодо заходів з гі виконання щороку до 25 
грудня та 25 червня. 

Щорічно до 5 лютого та 5 серпня узагальнена інформація про 
реалізацію Програми подається на розгляд міському голові. 

Звіт про реалізацію Програми заслуховується щорічно на 
розширеній оперативній нараді, яку проводить міський голова,· засіданні 
виконавчого комітету та на сесії Броварської міської ради, висвітлюється 
у засобах масової інформації. 

Контроль за реалізацією Програми покладається відділ 
організаційної та кадрової роботи виконкому Броварської міської ради. 

Керуючий справами виконкому К.В. Кузнєцов 
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Додаток до Комnлексио' програми пiдrримки 
громадських формуваиь та профinакrики 
злочиииості у місті Бровари иа 2011-2015 роки 

Кошторис 

Н2 Нащо Кіль- Вартість Всього 

піп спрямовані кість (тис. 
гри.) 

1. - Автомобіль 2 45 
ВАЗ21099 

2. Мікроавтобус 2 110 
3. Паливио-мастильні А-92 7,46 тис. 

матеріали 12тои грн.І1т 
lгод 

4. Автозапчастини, 5щт. 2,0 
ремонт 

автомобілів 

5. Засоби зв'изку, 
(мобільні тenефОии) 

20щт. 0,80 

6. Цифрова відеокамера 2 шт. 2 
SONY 

7. Форма 30шт. 0,85 
8. Принтер SAМSUNG 15щт. 1,5 

тl-1210 

9. МоиіторLG 15шт. 1,3 
F1alrOn 

10. Системииil блок 15шт. 3,0 
Ce1eron 

11. Цифровиil 

ФОТОапарат 
4шт. 1,0 

12 Сканер Caпon 5 шт. 2,5 
13 ЗабезпечеиИR 20 чол. 0,5 

діальності 
Броварських міських 

громадських 

формувань 3 охорони 

громадського 

поридку 

14. СтвореИИR 70 0,5 
оnтимальиих умов Комплеmв 

ДІІи підрозділу (ліхтар, 
внутрішиіх віilськ свисток, 

(спецзасоби) ім. пакет, 
иаручники, 

газ. 

болончик) 

15. Камери відео наГJIИДУ 4 шт. 25,0 
зовнішні 

16. ОбладнаНИR 10 шт. 3,0 
служб.автомобілів 

системою 

супутникового 

спостереженНR 

17. І1Т постільна білизна 450 шт. 0,2 
18. Курси вивчеиИR 15 чол. 1,2 

8НГліilськоі мови 

Вс:ього: 

Всього на виконании прогрвми: 1257, 75 ТИС.грн. 

Керуючий справами виконкому 

2011 2012 2013 2014 2015 
кількіcты кількіcты кількіcты кількісты� кількісты 
тис. грн тис.грН ТИС.грн тис.ГРН ТИС.грн 

45,0 45,0 - - -
- 110,0 110,0 - -

12T/89,5S 12T/89,SS 12T/89,S5 121189,55 12т/89,55 

112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 

5/4,0 5/4,0 413,5 413,5 212,0 

112,0 112,0 - - -
7/6,0 7/6,0 6/6,0 516,0 515,0 
3/4,5 3/4,5 3/4,5 3/4,5 3/4,5 

3/4,0 3/4,0 3/4,0 3/4,0 3/4,0 

3/9.0 3/9,0 319,0 3/9,0 319,0 

212,0 212,0 - - -
112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

14/6,0 ]4/6,0 14/6,0 14/6,0 14/6,0 

2/50,0 2/50,0 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

90118,0 90118,0 90118,0 90118,0 90118,0 
15118 15118 

278,55 388,55 2710S 161,05 15855 

к.в. КУЗНЄЦОВ 
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