
БРОВАРСІ,І(А МІСЬКА РАДА I(ИІвськОJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про ]o60pOllY ро]~.іЩСIIIIR сколоri'IIIО 
Ilс6С]ПС'IIIIIХ Оllро6111ЩТО 110 

TCPIIТopli а.іста БРОООРІІ 

в 30' Я3КУ 3 числеННИМIІ ]вернеНIІJlМІI .. екологіЧltо небезпечних внробництв на тер' .м ~lеШ~IUIВ 1tIICТO щодо РО]1t·іщеШIJl 
епідемічного благополуччя населеННJI . IТOpl.1 МІСТО роваР'I, 3 1tleтDlO СШlітаР'IОro та 
]абезпечення саніта ного ..' ВІДПОВІД'ІО до СТ. 15 ЗакОl1)' Yкpaїl1JI ссПро 
24 02 1994 Р та еПlДе1tIl~НОГО блaroпоnyчЧJI IlоселеllllJl» К! 4000-ХIІ в' 
•• р., ст. 15 Закону УкраІНИ ((Про о о ІД середовища» Н! 12б4-ХІІ від 25061991 х рону IIDВКОЛIIШI.ЬОro ПРJlРОДJlОro • .. р., кеРУЮЧlIСЬ СТ.25 ЗакОl1)' УкраУШI ((Про 

::еве самоврядування в Українн» К! 280/97-ВР від 21.05.1997 р., Броворсько а.іська 

ОllріШIIЛО: 

1. Заборонити розміщеННJI. Р03ШllpeRНJI та технічне переоснащенНJI екonогіЧllО 
lІебс:зпечних виробництв на території міста Бровар" 1 та 11 кnacy шкiдnllВОсті зГЇДІIО 
СанІтарної класифікаціі підпРИЄМСТВ, Вllробництв та споруд і cahitaPHO-ЗaxJIСН'1Х 30.1 ДJUI 
НИХ. 

2. ПЛанування, розміщення, забудова і РОЗВIIТОК 1tricтa здіfiСIUDВaтlr 3 урахУВШllUlМ 
екологічної ємкості тeplfTopiї 1t.icтa. додержання Bll1tlor OXOPOНlI IIDВкоmlШНЬОГО 
ПРllРОДИОГD середовищв, раціонDЛЬНОro BIIKOPJlCТDННJI ПРJIРОДНІIХ ресурсів та 
екологічної безпеки; передбачаnl cmюр~lІН. наі1бinьш СПР'lRТmrВIIХ умов ДJUI aarrr.. о 
також для збереження і зміцнеННR здоров'. ГPOMaдRH. 

3. Надання земельних дiлRнОК під будіВНlIЦТВО, затверджеllНJl НОрМ проектуввнНJI, 
проектної та нормаnlвно-технічноі документації на бу~іВНlIЦТВО, рекон~укцію, 
Введення в ексnлуатаціlО НОВІІХ і реконструііованІIХ об'cкnв В.llроБН.IЧОro, СОЦІDЛЬІІО
КУЛЬТУРlfОГD та іншого пр.f3наченн., розробка. Вllroтoвnення 1 BIIKop.ICТDННJI НОВJIX 
1t1~IIH, механізмів, устаткування, іllШlIХ зособів ВllроБНIIцтва. НОВІІХ ТСХІ!OnОrШ 
ЗДIПСlПOваТlI при умові обов'I]КОВОro ПОroДЖСННR 3 державною санІтарно-
епідеміологіЧНОIО служБОlО. 

.. , .. ,. . .... 
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4. СпілЬ110 з оідпо~іДIIIIМII спеціanы�оo ynОВllоважСIIII)111 ДСРЖllDIIII)lII орrDlllаш 
ynpaвnіllllІ в ran~1 OX~POIIII IlaDKOnllWllЬOro ПрllроДlIОro ссредОВIІЩІ 'ПL BIIKOP"CТIIIIII 

прllРОДlІІlХ реСУРСІВ ПОСТІПIIО ПРО~ОДІS:ПІ РОБО1)'.З обме-Al.-уваlllll 'ПL зynllllClІІІІ дінnы�іc'li 
пїJ111РIIСМCТD. устаllОВ 'ПL ОРГВlllзаЦlП в разІ ПОРУWСІІІIR 1111"111 закОllОДІШства про 
oxopOllY IIВВКОПllШllЬОro ПР"РОДlIОГО ССрСДОВIIШD. 

S KOllТPOnL ЗВ ВIIКОIIВНIIЯМ ЦЬОГО ріШСllllJI ПОКnОСТІI 110 KO)licilO 3 ПIIТDlIЬ РОЗВlmcy та 
&'aroycтpilO ТCPIITopiR, земenы�llхx BiДlIOCIIII. opxiTeКТYPII, будіВIІІЩТва та іllвсcnщіR. 
заСТУПIШКВ MicLKOro rOnOBI' 80ЗІІІка С.М. 

CCKpeтnp ради 
1.8. СВnОЖКО 
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•• U~II •••• J •• 

Депyraт міської paдlІ 

ПОГОАЖСІІО: 

3nСТУПllltк міського голови 

нnчwlы�кK земельного відділу 

НаЧDЛЬНJtК JОРИДИЧНОГО відділу 

НаЧВJIЬНJfК зaraльного відділу 

С . В. ПjддуБUIІ 

С.М. ВозlUUC 

Т.В. ГopдjЄНKO 

І.Г. Лавер 

Н.І. Гиаnoк 



ДЕ П УТ А Т БРОВАРСЬКОІ МIСЬI(оl 
РАДИ 

Піддубняк Сергій ВаСUЛЬОВllЧ 
01400 .". 6РІІ'IІР". 'J'Л. AlЛlІlJ'"0ll0' ІВ 6 1102660 ус 

Е М • , .".n"'" , 'J'.1. ЧtР.DІІDlnlllll,6lltl 44 ntf!.'J 044 S14-0407 - 811: Ilak@llnk.uu ' , • -

ВІІІ. ~ І 6102 від 

в зв'язку з числеННИМIf звернеННJlАШ Аfешканців АІіста щодо розміЩСIfНJI екологіЧJlО 
небезпечних виробництв на теРllторіі міста БроваРJf • 3 аfетою coнiтaplforo та епідеміЧIfОГО 
благополуччя нвселення. відповідно до Законів УкраїНIІ ее Про місцеве CBMOBpaдYBallllJl 
В УкраІни)) , ее Про забезпеченНJI санітарного та епідемічного благополуччя IlаселеlfllJlJ), 
« Про охорону навколишнього ПРІ,РОДНОГО середОВIІЩIl». ст. 18 Регламенту Броварської 
міської ради V СКЛИКВННJI ПроПОнyJО BHeCТJI нв розглад наступної сесіі Броварської ~liCЬKOЇ 
ради ПИТВИНJI « Про заборону РО:Jа.іЩСIIIIR екологіЧllО Ilе6e:JпеЧIIIIS ВllробllllllТD ІІа 

теРllТОРП J\lіета БроваРID) 

Додаток: Проект рішення Броварської Аlіської P~I ес Про :JаБОРОIIУ 
РО31\ІіщеllllR СКО.llогіЧllО Ilсбe:JПСЧIIIIХ DllробllllЦТВ 118 Tcpuтopii аlll:,.а Броварш) 

3 поваГОIО, 
ПіддУ611RК С.В. 



БРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАДА киlосы�оl� ОGЛACfІ 

Про за60РОІІУ Р031\ІіЩСІІІІП сколоrіЧllО 
IIc6eJnC111IJIX Вllр06шІЦТD ІІа 
теРllторіі "Ііпо БРОВОРІІ 

РІШЕННЯ 

ПРОЕКТ 

. в зв' язку з числеННltМИ звеРllСllНJlМl1 мешкаllців ~Iicтa ЩОДО розміЩСlllfJl 
ек~ло~чно небезпечних ВltроБНIЩТВ ІІа території міста БроваРIІ , з ~IeтoIO CDlliтapIIOro та 
еПlдеМІЧНОro блвгопопуч~ насenеllНJI ,відповідно до 3акОflів Украі.ш ес Про ~liCЦC8C 
самоврядування в Укрюни» , (С Про забезпсчеННJI СDI.ітаР'IОro та спідеміЧllОГО 
бnaroПОJl)'ЧЧJI ~aCeJleHHJI», (С Про охорону flаВКОЛlfШНЬОro ПРIlРОДllОГО ссредОВlfша» , 
Броварська МІська рода 

ВllріШIIЛО: 

1. Заборонити розміщеННJ[ екологічно небезпеЧНl1Х ВllробlllfцТВ ІІа тeplrropii міста 
Бровари та введеннк в ДЇIO підпрнємств, споруд та іНШІІХ об'єmв, ІІа ЯКІІ" ІІС 
забезпечено в повному обскзі додержанu всіх екологічнlUС BlfltlOr, BllltfOr calliтaplloro 
законодавства і виконаннк звходів, передбачеНl1Х у проектах ІІа будіВІІІЩТВО та 
реконструкціІО (розширеннк та технічне переОСllвwення) , серед JlКlIХ пnввlfлы�еe 
Вllpобництво та інші, пов'кзані з збільшеННJlМ шкіДnllВИХ ВІІКllДЇв в аnlосферу. 

2. Пnакування , розміщеннк, забудова і розвиток ltlicтa здіПСІIЮВDТII з ypaxYWIJJJlM 
екологічної ємкості територіі міста, додержання ВІІМОГ ОХОРОНІІ НВВКОЛIIШJIЬОro. 

природноro середовищ0, paцiOНВJJЬHoro ВН~ОРІІCТDННЯ Пр11роДН11Х ресурСІВ та 

екопоriчної безпеки ; передбачати створення нВnбшьш СПРJurrЛJf8IL"( УМОВ ДJ1JI 1k"lmя, а 
ТВХОж ДJIJI збереженнк і зміцнеННJI здоров'JI rpOMDДJIН. 

3. HвдВIUUI земельних дinкнOK під будівництво, _ЗDТВе~е~ HOP~I проеJCТyВан~, 
проектної та нормативно-технічної дoкyмeHТВUH на, У~IВUlЩТВО, peKOH~YКЦIIO, 
введен • О новИХ і peKOHcтpyiiOBDНl1X об EI\-nВ виробllllЧОro, соцIвnы�D-

ня в експnyатацu 6 вnення і BIIКOPIICТDНHJ[ ІІОВІІХ 
КУЛLтурноrо та іншого ПРНЗllаченнк, роЗро кв. BII~ б .П 
м • • ня інШlIХ засоБІВ ВllрО IIІIЦТВа, НОВІІХ техволоп 
81DИН, механІЗМІВ, устаткуван , ІНЯ З державною CDlliтapllO-

здіliСІповаТlI при умові оБОВ'JlЗКОВОro поroджеl 
епідеміопоriЧНОIО cnужБОІО. 

Міської paдll спільно з ВЇДПОВЇДНІІМІІ спеціально 
4. Виконавчому комітету БроВВРСLКОI .1 aвnіllНЯ в ranyзі ОХОРОllllllВВКOnllШIlЬОro 
УПОВllоважеllliltlИ державНllМl1 oprDНlUtlll УП~ ПРIIРОДlJIIХ ресурсів поcnПно ПРОВОДlml 
ПРIІродного середОВllща та BIIKOPIIc:rв"IIUcтi підпРIIDIСТВ, установ та ОР1'DllїзauіА в 
роботу з обмежуваннк та ЗУПllнеНИJI ДiJU1Ь а про OXOPOIIY НВВКОЛllШНЬОro ПрllрОДНОro 
разі порушеННJI НІОІІІ законодавств 
середовищ0. 

2 



КОIІТРОПЬ 311 ВIIКОIII1ШIІ'" ЦЬОГО ріШСllllІ ПОКnacrJl ІІа KOMЇCЇIO 3 ПIП111IЬ рО3ВlІТКУ tD 

~. aroycтpilO ТСРlІторіА , 'смcnы�хx BiДI10CIIII , apXЇтcкtypl1 , буАіDШЩТDВ та ЇllвсcnщіR • 

,:С'І')'ПIІ11КI1 міського ronОВl1 8031111«1 С.М. 

МіСЬКІІіі rOJlODO 

Проект депyrвто 
Броворськоі I\lіськоі POДII 

B.O.AlrтoIIClllm 

С.В. ПіщlillRКD 
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БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИЇ 

РІШЕННЯ 

Вj~повідно до Указу Пр~идента України від 15.12.2006 N!1087 ,,про заходlt 
щодо ЗМІцнеННJI правопорядку І ПОСИЛСf'НЯ взаємодії місцевих ОРrallів вltКОllавчої 
ВnВДII та правоохоронних органів", KOMJUJeKCIIOЇ програми профinаК'ПIКII 
правопорушень на 2007 - 2009 роки, затвердженої ПОСТШІОВОІО КабіllС1)' Міністрів 
Украіни від 20.12.2006 N! 1767, рішення Київської облаСIІОЇ рад" IV СКJшкаllНЯ 
"Про КОМJШексну програму профілактики злочинноcri в Київській облаcri ІІа 2006 
-2010 роки" від 23.12.2005 N!317-28-IV, керуючись 0.22 ст. 26 ЗаКОflУ Yкpaї1111 
"Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи реКО~lеlІдаші постіііних 
комісій Броварсы�оїї міської ради з ПJmlНЬ законноcri та правооорялку, сошanыl-
економічного та культурного розвитку, бюджС1)', фінансів та цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. 3атвердиm Програму профілВКТИIOl злочинноcri, зміШfСНIfJI правоПОРJШКY, 
охорони прав і свобод громадин у м. Бровари на 2007 - 2009 РОЮ! (дат - ПрограмІ, 
додаЄІЬСЯ). _... . 

2. Броварському МБ ГУМВС України в КmвсьКlИ облаСТІ та Броварському 
Міськвиконкому забезпечити виконання Програми. . _ ... 

3. Фінансовому управлінню Бро~арськоі МІСЬКО. радll ЗДlllсmовanl 
фінансування цієї Програми у 2007 РОЦІ в Me~ ~атверджеНIIХ aCllmyв~b у 
бюджeri міста та під час ФормуванНJI показниюв МІсцевого бю~ на _008, 
2009 роки враховувати за поданНJIМ головного розпоридиика кошnв, потребу ~ 

'. . п ограми виходячи з рсалЬНl1Х ~IОЖJIИВОстеи 
асИl1lyВаннях на реалlЗ8ЦUО Р . ' 
'.ісцевого бюджету та його пріоритcmв: и кожного півріЧЧJI інформувати 

4. Виконавцям Програми за ПІДсумкам 
Б . . виконанНJI ПРОГРUІИ. 
Роварську МІську радУ про ХІД .сть рішсННJI Броварської ~пської ради 24 

s. Визнати таким, що tnpатило чин~ с itUКCHНJI ПроrpDШ змiшrеlUlJl 
сlOIИJcaннв від 12.02.2004р. !'f! 401-20-24 Про :~P~~PII на 2004-2006 РОIOl". 
правопорядку, охорони прав І свобод ГPO~!wu::.~HНJI ПОКJIаСПI на KO~licїIo 3 пиraиь 

6. Контроль за виконаиНJIМ цього р . :' ,\ 
закоuноcri та правОПОРJlДКУ· . . , :' 

\ . ..--,~ 
І.В. Сапожко 

Секретар ради 

М. Бровари .; . . 
Biд"~"~ 2007 року <:"~I :' .. ~:' 
1&_ ~-~ ос - -

,:' .: .. ;. " ., .' .. 



Подання: 

Начальник Броварського 
lvШ ГУМВС Украіни 
в Киівській облаcri 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник фінансового управління 

~~-./ Л.П. Шemшaп 

c!,~Ut:t А.М. Зеленська 
7 , 

.. начальник юридичного відділу ____ '; __ ~C?l~:........_ І.Г. Лавер 
с""> 

- начальник загального відділу =-===~_---.:=r-_~~_H.I. Гнашк 

.. голова постійної комісії Броварської 
міськоі ради з питань . 
закОlПlоcn та правопорядку 

І 

-------f-f---- О.М. МихайлОВ 

.1 

000200 



ПРОГРАМА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РіwеШIR Броварськоі 

аlіськоі раДl1 

Diд/9~~ N!!M7="or 

профілаКТllКl1 ЗJJОЧllllllості, Зl\lіЦI.С.IIIЯ правопорядку 
OXOPOIIII прав і свобод ГРОI\I8ДЯII у 1\1. БроваРІ! ' 

118 2007 - 2009 РОКІІ 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

стан правопорядку у М. Бровари впливає на liого соціально-еКОllоміЧШl1l 
розвItТО~. Забезпечення пр~воп~рядку здійснюється IWJЯХОІ\І ВJfЯвnеllllЯ В'ІІІШІХ у 
ВЧlfненm протиправних ДІИ ОСІб та притягнення іх до передбаченої ЗDКОІІОІ\І 
відповідальності, а також запровадження форм і методів профinаКnIКJf 
правопорушень з метою усунення причин та ЗaDобіnUlНЯ ВИН.lкнеlll.я ~IOD, щО 

СПРИJDOТЬ іх вчиненню. 

Здіііснення заходів щодо подалЬШОГО зміцнення правопорядку, OXOPOIIJf 

прав і свобод громадян у 2004 - 2006 роках дало змогу певно,о Аfірою покраШJm, 
стан правопорядку та удосконалити систему профілактики правопорушень. 

Програма профілактики злочинності, зміцнеННJI правопорядку, охороtш 
прав і свобод ГPOMaдJlH у м. Бровари ка 2007 - 2009 роки розроблена відповідно 
до Указу Президента Україии від 15.12.2006 Х!!1087 "Про за.,оди ЩОДО зміцнення 
правопорядку і посиленНJI взаємодіі місцевих органів виконавчої впади та 
правоохоронних органів" та Комrшексної програми ~ОфinаІП?'~1 "'равопо~ушеl~Ь 
на 2007 - 2009 роки, затвердженої постановою КаБJНе1)' МІНІСТРІВ Украіни вІД 
20.12.2006 К!! ] 767. 

цк Програма спрямована на забезпечення ефеrmlВНОcri здійснення 
узrоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення прlIЧIIН, що 

3уМовИJJИ вчинення протиправних дій. 

11. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ . 

О N оrp .... ·и є забезпеченЮІ профілOКnl101 ЗЛОЧИlIИОСТІ, 
СНОВНОІО метою Р un· • б • 

3 
• • пор·аnку охорони прав І сво од населення апста, 

МЩнеRЮІ законноС11, право -, ... . _. . 
СDpIШlЮl спів обї11lИКВМ Броварськоrо міського В!ДДШУ AfШЩІІ У ПIДJIІІЩ~Н~ 
. Р . . о забезпеченИR ГРО1\І8дСЬКОro порядку У аlIСП. 

~IIJI боротьби ЗІ ЗJlОЧИИНlС'П , ефективної правової та ВІІХОВНОЇ робanl серед 
орення умов ДЛJI проведення аиИR ЗУСІШЬ У цій справі npавоохороИlDlX 

насепенЮІ, поcnyпового нарощув 
opraнiв. 

О аннямИ ПРОГРUІИ є: СRОВНИМИ завд і методів профіпактиІОl правопорушень та 
_ впровадження нових фораf 

запровадження іх у прaкnncY; rм8НИJII\f законодавства під час 
~онтрOЛlO за Дотрl . • .- аіі прав· - ПОСИJJеИИJI ~ _. • иабyтrя та рeaJПЗaцl1аl нових І 

ПРОВ8ДЖеJDIJI господарсЬКОІ ДVJJIЬHOCТI, 



- Y_C)'Ilell!1J1 .ПРІІ~ІІІІ ВllШfКlfеllllJl тillhOBoro Celn'Opy eКOllOMiКlI та створеНI'Я 
УМОВ ДnJl ІІОГО nlКВlдаЦIІ; 

- забезпсчеllllJl захш:rу прав illTcneК'l}'anhlloi влаСIIОсті. . , 
- запобlгаllllJl B'IlfllelllllO ~OlllllliB, пов'JlзашlХ з торгіВЛСIО лIоды\,' 

DllJlonеИИJl та ПРltТJlГllеНlfJl до ICplfMlНanhJlOЇ відповідапы�ості осіб, ПРlfчmшх до їх 
DllІІнеШIJl; 

- забезпечеllНJI захисту заКОlfJlИХ іllтересів JlenoBlloninlix, зокрема ЗОХlfСТУ 
від жорстокого поводжеlfНJI, експлуатації та IlаСlшьства; 

- виконаННJI іllформаціЙllо-пропагаllДlfСТСЬКlfХ та КУЛЬ'lУIШО-ВIIХОВIIIIХ 
програм профілактики праВОпорушень; 

- удосконалеННJI форм і методів профіnаКПfКlI правопорушеllЬ та 
підвищеНllJI ефективності операТИВНО-РОЗШУКОВJfX заходів У сфері ПРOnlдії 
організованій 3JJочинності та корупції; 

- удосконалення інформаційно-аналітичної та матеріалЬJlо-технічного 
забезпечення профілактичної діяльності 

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ, ЗМІЦНЕННЯ 
ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ГРО~ІАДЯН У 

М. БРОВАРИ НА 2007 - 2009 РОКИ 

Завданни, HaiiMeнyвaHНR заходу Відповідальні Строк ОріЄtПOВIШП обснг 
Вltзначені за BllKoHaHНR ~IIКOнaнНR фінансуваНІ" з 

місцевоro Проrpамою 
бюдЖету, ТlIC.~H. 

200~. 2008р. 2009~ 

1.1. НапaroдженНR БроваРСЬКlIП 2007-1. ЗапровадженНR 
2009 взаємодії між міСЬКlIМ МВГУМВС У првrшсу НОВІІХ 

відділом внytpішніх Відділ POКlI форм і методів 
внутрішньої профїnакТIІІQI справ та f1JOMIдCbКlIMII 
поJJЇ11IК1I 

правопорушень. ФОРМУВВННRМІІ~ 
Броварської поміЧНllкамll ДlЛЬНIІЧНIIХ 

з ОХОРОНИ f1JOMIдCbKOro міської рВД11 

порндку.ЗдііісненНR 
заходів щодо cтвopeHНR 

НОВІІХ та РОЗWllРенНR 

мережі іСНУЮЧl1Х 

10 ~OMВДCЬКlIX ФОDМУВВНЬ. 
БроваРСЬКlIП 2007- 10 10 

1.2. ПроведенНR 
мвrYМ8C 2009 

оперmlВНО- • POКlI 
проФілактllЧНl1Х захОДІВ, 

СПРИМОВВНІІХ H~. • 
BllRвneHНR та JlIJCВ~ЦUO 
канапів незакоН~ОI 
МЇf1JВЦlЇ іноземЦІв. з _ 
етоJO поспабленНR ІХ 

:ПJlIIВУ на КPII,"!iH~гeHНY 
обстановку у мscn, 
BllRвneHНR і ПРІIПІlнеНID! 

r ДЇJЦ!bHOCn П~ОТІIПРавиО 



осіб. що cnpllRIOТЬ 
3 

IlсзаКОllllоt.IУ 

псрсміЩСНIІІО ЇІІОЗСМШВ. 
1.3. Орrallїзаці.1'І БроваРСЬКlI" 2007-
ПРОВСДСІІІІ. міС.'.IIІІКЇВ МВГУМВС 2009 
доБр~вїJlы�оїї зда'lі зброї, 
спсцlanы�ІІхx засобів 

РОКІ І 

БОЄПРllпасів і в"бух~В.1Х 
матеріалів. 

1.4. Проведсн,.я нарад- GpoвapCIIКlln 2007-
ceMitlapiB. засіда'.h за МВГУМВС 2009 
КРУГJШМ стопом з nlпa .... POКlI 
КООРДlшаціі ЗУСІШЬ. 
аllалізу та yroЧ.IСIІНЯ 
ЗІХодів ЩОДО 

профілаКТIІКlI 
правопорушень. 

2. ПОСlшения 2.1. Проведення спільно БроваРСЬКIlП 2007-
кокrpОnЮЗ8 із об'єднаною Дnl МВГУМВС 2009 
ДОТРІІМаниям CКOOPДIIHOBDНOЇ робапl POКlI 

законодавства під щодо профілаmlКlI 

.. ас провlІДЖСННЯ правопорушень на PIIHКY 

rocnoдapcbKOЇ підакцll3Нl1Х товарів. 

дЬшьнocri, ПОСІшення боротьбll з їх 

набyrrRта незакОННllМ обіroм 3 
реалізаЦІЇ метою прtlПtlнення та 

маііНОВl1Х прав запобіraння ВЧllненню 

правопорушень під час 
ВlIроБНlщrва n1дaкцII3НIIХ 
товарів, їх імпорту і 
рeanізації; продовження 

проведенНJI щоріЧНl1Х 
коммеКСНl1Х перевІРОК 

дiRnItHOcri підnp"ємcrв-
ВlіроБНIІІОВ та 
рeanіз8торів такllХ 
ТОВ80ів. 
2.2. проведенНІ сninьнО Броварсыclіі 2007-

із об'єднаною дm 
мвгумвс 2009 

роБOТlI з ВКТІIВізaцtї _ 
РОІСІІ 

опер;mlвно-розШУКОВОI 
дiRnьносП з МеІ'ОJO_ 
ПОСlшеиНІ прапІД1І 
леranізВUlї (від"IІІВВНИJO) 
доходів. одерЖВlПIХ 
ЗnОЧIIИИIІМ шJUlXОМ. 

&роваРСЬКIIЇ1 2007-
23. проаедеиИJI мвrYМВc 2009 
комnnексИІIХ робіт, POКlI 

cnpRftlOвaн11X на 
запoбilUИR пер~~енню 
ПеОеР~ ЗIJCUU · 



та peanізаціі Ilсякїаlоі 
4 

ПРОдукціі 11ІаРІІІІІІОro 
ПОХодЖеllllR. 

2.4. ЛРОВСIlСШIR 5роваРСЬІСІІІі 2007-
ДОдатКОDоіроeкnnlЗ М8ГУМ8С 2009 
ПОСlшеlllСR Прonrдп 

незаКОlfIlОМУ обіry 
poКlI 

IlаРКОТІIЧIШХ засобів , 
ПСIIХat'pОПIШХ РС'ІОВІІІІ і 

прекурсорів, 

IlсщоnyщеНl1JI їх 

розкрадаltНJI ІІа 

піДПРllЄМcrвax, в 
устаІIОВВХ та 

організацїц ЯКІІМ Вllшша 
вїдповїАна ліuензія. 

3. Усунення Проведенни сninьно із 5роварсыclІі 2007-

ПРІІЧІІН об' ЄlIнаною дrn. BiддinoM МВГУМВС 2009 

ВllНllкнення УСБУ. СКООРlIJІНОВаної РОКІ' 

'liньовоro сектору poбanl із профiлamООI та 

економіЮI та ВlfRвленнн 

CТBopeHНR умов правопоpywень., 

ДIUIRoro пов' RЗaИIIХ З 

ліквідації. відшкодуванним поАІПКУ 

на додану вар1ість 
внаспідоК здіRсненни 
незакоННJІХ екcnоpl1l'lХ 

операціГ .. ПР.fП.lНеннк 
ДЇJUIЬНОсП орraнiзaтoрї8 
crворенни -m HesaкoHHOi 
дUшьНocri фіКnl8IUІХ 
niAnplIЄМСТ8, .'lRвnекни і 
ПРИnISНСКНИ дiиnьнocn 
"КOHBepтauiГIJUIX ueиrpїв". 

4.3абезпечення ПроведеиНR перевіРКl1 БроварсЬКlIЇЇ 2007-

~IСІуПРав ДОТРІІМ&ИНИ суб'єктаМIІ мвrYМВC 2009 
POКlI 

urrenепyanьної niAnРIIЄМН.lцтва 8'IМОГ 

8JlICHOCn. захонодавc:rва з п,rraнь 
іитenектyaJJьиоі 
масності. 

2007- 10 10 10 

s. Зanо6іганИJI 5.1. ОрraиізaцiR та 
БроваРСЬКlI" 

2009 
ВЧltненню забезпеченНR здіПсненНR мвrYМВC 

3JIОЧIIНЇВ, ЦШЬО811Х опсратаІ8НО- ._ 
РОКІ' 

пов'НЗ8НJIХ 3 профшlUt11rчlUlХ опepAlUll 

торriвnею під умовною н&Звою 

JlIОДЬМII, "Нічне місто", 
ВІIRВJJCННR та СПРRМОВІНІІХ на • 
ПР1mtntениа ДО ЗaDобіraнНІІ, 81P1ВJ1CHНR 1 
ICpllMiHanьHOЇ nPlШllиеиНJI • 
ВЇДПОВЇAanьиоcri ПРOТlIПD8Виоі ~HOC'l1 



S 
'"Осіб, ПРIIЧС'І1IIIХ до 3JlОЧIIIIIIIIХ rpyn та 
іХ IIlllllelll ... OI\-реМIIХ осіб, ЩО 

порушують 

заКОIІОдDОC1'DО з nlmIJlJ. 
ЗВХШ:ТУ суспілЬ'IОї 
мооanі. 
S .2. ОРnUlізаціR та БроваРСЬКlIП 2007-
забезпечеННR здійснеllНR МВГУМВС 2009 
заranьнодерil\"ВВНIIХ 

цілЬОВIІХ onepmlBllo-
POКlI 

РОЗШУКОВІІХ заходів під 

умовною tlазвою 

"Фірма", спрнмоваllllХ на 
перевірку AiRnы�omm 
суб'єmв 
roсподарюваflНR 

(1УР11С1'IIЧНIIХ. шnюБНllХ і 
моделЬНIІХ агеJПCl1l), 

BllRBneHНR ЗnОЧIIННIIХ 

flJyn, окреМl1Х осіб, 
ПРІІЧeтRl1Х ДО ВЧllнеННR 

ЗnОЧllнів, пов'НЗІНIIХ з 
торriвnею nЮДЬМIІ. 

6. УдосконалеННR СПРІIRННR особам. акі БроваРСЬКІІіі 2007-

робоТIІ із ЗВШЬНИnIICR З місць МВГУМВС 2009 

соціanьної позбавnеННR воnі, у РОКІ І 

aдamaцiї осіб, Вlfдачі та оформленні 
звШьнеНJlХ з місць документів, необхіДНl1Х 

позбавnенНR воnі. ДJIJI ВltpішенНR 
соціалЬНl1Х ПlfТIНЬ; 

IUmIВізаціи роботи 
споcreрежнllХ комісій з 
HaдaHНR такііі кaтeropii 
осіб AonoMonl в 
соціальній адаптації. 

7. ЗабезпеченНR ВІlвченНJI ПlfТIННJI ЩОДО Віддіп 2007-

РОЗВlrrкy мережі yrвopeННJI відповідно до ЖJlТnОВl1Х 2009 

соціanЬНІIХ птреб міста звхлвдїв Пlrraиь POКlI 

ЗІКnВДЇВ1 зокрема соціальноro З8ХІIc:ry ДПJI 
BIIКOHКOr.ry 

ДJUI безДОМНlIХ безДОМНІIХ flJOMaдRII. 
Броварської 

rpOMaдIIН і осіб звільнеНl1Х з місць 
міської радll, 

бesnРlrryJlЬНl1Х 
І • упрaвnіННJI 

позбaвnенНJI ВОJll, 

дітей навчалЬНО-ВllроБНIIЧОЇ праці та 

б83l1. центру соціanьнО-
coцianIIHoro 

ПСІIХОJlоriчної 
ЗIIXJІСІ)' 

peaoUJiтaцii ДJUI же~ 
HaceneHНJI, 

наСJШЬСТВВ в cir.I"i, RЮ 
В_ 

атраТlШ11 coцianьнi 
8QIIIЇ1UIIHOro 

будіВНIIЦТВ~ 
ЗВ"JI3К1I. Броварсыс0� 

міської радІІ . 

..... 



8. ЗlбсзПСЧСIІІUl 
,ІХІІСІ)' 3IKOIIIIII" 
іlПСРесів 
IIСПОВllоnїТІlїх, 
SOh'PcMa 3ВХІІСТУ 
від жорСТОКОro 
повоДЖСIIIIН, 

сксnnyІТІЦlї та 
IfIСlшьства. 

8.1. ОРПUlїзаціа та 
ПРОD':дСIШН спїnы�ІІхx 
П!О.ФШ8h.-ПIЧIIIIХ реїадів 
~ ~! ВУЛІЩЇ", "ВОІСІМ" 
ПlдlllТO ""І(' ' ". К, аIIllСУЛIІ" 
лlТO" .. у ") , , рОК, 

СПРНМОАІІІІХ ІІа 

соціanь.шn ЗІХIICf " .... м 
за б' - .... 11. 
по II'8НIIЯ їХ 

безДОГЛRДНОcri та 
Бсзпрlnyлы�оcri 
профілаКТIlfСУ , 
правопорушеllЬ. 

влаШ1}'ваllНЯ 

безПРlnYЛЬНl1Х і 
безДОГЛЯДНІ ІХ дітсіі до 

заКJIВДЇв соцімьного 

захllCJy, ВЖlmR заходів 
ВnЛlІВУ до дітеіі, які 
ВЖJІВ8ІОТЬ Cnllpтнi напої . ' 
наРКОТІІЧНІ засобll або 
психотропні реЧОВIIНII. 

б 

8.2. Проведення роБОТIІ з 
установлення осіб 
неповнолітні", які 
поміщені до З8КJ18ДЇв 
соціального захllСТУ дiтeїl 
(ПРlnYЛків ДJUI 
неповнолітніх), та 
розшуку іх батьків або 
осіб, що їх замінюютЬ, з 

Метою своєчасного 

поверненНJI дітеіі У сім'ї, 
навчальні ЗaкJlадll. 

5poвapCIaКlln 
МВІ"УМВС 
СлУАСбау , 
справц 

IIСПОВIIОЛЇn':" 
ВідШ у 8''''' 

справц ciil'j 

та МОJ10Щ 

УправnіllllЯ 
освinl 
&роварської 
міської радІ І 

&pOBapCbКlIЇl 
МВГУМВС, 
Cnyжбaу 

справах 

неповно.nimіх 
&роварської 

міської paдll 

2007-
2009 
РОКІІ 

2007-
2009 
poКlI 

8.3.3абезпеченнн &pOBapChКllii 2007-
соціальноro супроводу та МБ ГУМВС, 2009 
КОIПpОmo за поведінкою служба у POКlI 

справах 

неповнQJIЇтНЇX 
Бровврсь~'Оі 
міської радІІ, 

неповнолітніх. Нкі 
звїJlЬнені від відбування 
покараиннЗ 

випробуваиннм, 
засуджені до покарань, 

20 20 20 

не пов'НЗВНl1Х з 
позбавленняМ волі, 
відБУJlJI покврвинн та 
звїJlЬНІШІІCJI3 міСЦЬ 
позбавлення вапі. ~ ______ ~ __ --------~----~~~--т--t-l 

? ВIlКОНIННН проведення ... БровврСЬКlIЇІ 2007-
IНФормаціnно_ інформаціnНl1Х компВRЩ ма rYМВC, 2009 
Проп ..... u_ темmlЧНl1Х акції.. IОРIIДIІЧНIІЇІ POКlI 

t.- --ouщaICl'CЬКJIХ' • ,-конкурСІв 3 ПІJТIIIЬ 



.,IХО81111Х npOrpaM 
npoФiJIah-ПIКII 

npaBOnOPYWCflIt 

То. УДОсКОflanсflНJI 

фОР~1 і методів 
npофШ8tmlКІ1 

npа80ПОРУШСІІЬ 1'8 

nїДВllЩСlllfЯ 

сфСК11IВНОcri 
оneра11IВflО

розШУКОВІІХ 

звходів У сфері 
прonlДlї 
орraиізованin 
:mОЧIIННОc:ri та 
корупції. 

профinВXnlk"11 
правопоруwсш., 

npaBoBoro В.lхоааlШR 
rp0!'fIUUlII, РОЗ'RСІІСІIJIR 
аkПВ заКОIIОДВВCТDa. 

7 

10.1. ЗдіПСIIСflflR, з мстою 
запобіraШIЯ ЗЛОЧIIIIIIIIr.1 
nOCRraHJlRM із 
заСТОСУ8аJIfIRr.1 зброї та 
D,ЮухОВIIХ ПрlІСТРОЇВ 
ПРО11I особll і 
суспільства. коr.lnлексу 
звходів, СПРRмоваШIХ ІІа 
ВІІявлеНJlR каналів 
надходжеННR о 

незаКОННІ.R обіг і 
крадіжок вогнепальної 
зброї, БОЄПРllпасів та 
ВllБУХОВJlХ реЧОВIІН; 
аJm,візація операТIfВНО

розшукової діяльності на 
об' ЄkТ8X, де 
ВІIКОРJfcroвуєrься ЧJf 

зберіraЄТЬCJI Вllбухові та 
отруііні реЧОВИНІI 

10.2. ПроведенНJI 
комrшексу операТJ'ВНО

РОЗШУКОВІІХ заходів, 
спрямованllХ на 

ВJfявленИJI ЗЛОЧІІННІІХ 

rpуп, що спеціaniзyютьcs 
на незаконному 

заволодінні 
автотранСПОРТИllМl1 

засобамп, а також осіб, 
які CnPIUUOТЬ леraniзації 
ВlllсрадеНl1Х 

8В'J'01'P8НспортиаІХ 

засобів. 

10.3. CmnьHO з 
об'єднаною ДІД КРВ в 
м. БроваРІ' проведенНJI 
СКООРДІІНОВІНІІХ 
операТJlвно-розШУКОВIIХ 
заходів з npal1tДП • 
незаконному розподшУ, 
розкраданню, 

Heц1nЬOBOМY 
ВIlКОРІlстаннlO • 
бlOджеТІІJIХ KOWnD. 
насамперед ТlIХ. що 

Biддin 

Вllk'ШКОr.'У 

&роварськоі 
",іської рад .. 

&pOBapCЬk'ln 
МВГУМВС 

БроваРСЬКlIR 
МБ ГУМВС 

БроварсьXJ'П 
мвrYМВC 

2007-
2009 
рок .. 

2007-
2009 
РОКІІ 

2007-
2009 
рОКІ' 

10 10 10 
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. 
10.4. tllФОРМУВВIІІIR 6РОDВРСЬКlІЙ 2007-
IІDCCnСІШR про BIIICPIrr1 
схеМIІ заВОJlОДЇll11R 'ІТdCllt.I 

МВГУМВС 2009 

маАIІОМ або ПРIІJ1баIllIR 
POI\'1 

права ІІа ма"IIО фі311'IНIIХ 
'ІІІ IОР"ДIIЧШIХ осіб 

WЛRХОМ шахраіі~а. у 

тому 'lІІспі 31J1Y'ICIIНR до 
"фінансових пірамід" 

11. у ДОСКОІІВЛСІІІІЯ 11.1. BвeдCllIIR в БроваРСЬКlI" 2007-
іllформвціПИО- сксмуатацїIО МВГУМВС 2009 
IlІвnїТ1IЧНОГО та інтегрованої POКlI 

r.saтepiUbHO- інформаційно-пошукової 

технічного CIICfeMII органів 
забе1печенНR внyrpішніх справ 3 
профiJ1IlC'I1IЧНОЇ ВIІКОР"станням ЄДIlНОЇ 

дUшьноcri. техНОJlОПЇ обробКlI та 
обміну інформацією. 

11.2. ВС'ПІНОВnСННR Відділ 2007-

порядку заоХОЧСННR внутрішньої 2009 

rpoмадин у разі іх участі в nOJlї'nIКlI POКlI 

запобіганні ЗJJОЧIІНам та їх Броварської 

РОЗКРlt'Пi; передбачеННR міської радll. 

під чаС пiдroтoВ1СІ1 Фінансове 

МЇСЦе&11Х бюджетів управління 

відповідно ДО Закону Броварської 

Украіни "ПРО yчacm. міської paдll. 

rpoMaднH в охороні 
громадського порJiдКY і 
Державноro кордонУ' 
видinеиия кourriв ДJUI 
забезпечення ДЇJU1ьнocri 
rpoM1дCЬ1CI1X формувань З 
охорони гpoмaдcbКOro 

порвдку. 

11.3. ПРllВедения умов 
6роварсыclпn 2007. 

ТРJIМаиНJI зarrpllМІНJIХ за мвrYМВc 2008 р.р. 

ВЧJlнеННJI 
адмінnpавопоруше~ь у • 
спеціальноМУ ПРII"uщеННI 
черroвоі чаСПIНl1 
Броварськоro мо до 
ВІІМОГ міжНаРОДНJIХ 
конвенцій із ЗІІХІІС'І)' прав 
JlЮДlIНJ. іроварСЬІСІlіі 2007-

11.4. ПровсдetIНJI з M~IO мвгумвс 2009 

у.Аосконanенияробanl poКlI 

yCТ8НOВJIeHНJI осіб 
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KOMnпCKCY заходів, 

СПРЯАlоваШIХ ІІа 

ПОКР.lщеIIllЯ матеріалыІ-
ТCXIII'llloi базll відділеШIЯ 
кaplloro розшуку. 

11.5. З MeтlO збinЬШСllІІЯ Відділ 2007р. 
щinыІcri "арядів по земcnы�ІІхx 

oxopOlli ГPOMaдCLKOro ресурсів 
порядку ІІа вулшUlХ міста Броварської 
розглянynl ПlmtlllЯ про міської раиlІІ. 
МОЖnllвість розміщеllllЯ Відділ 
на тep.nopiї міста (ві'. А- міcrобудуван 
2860) oкpeMOro ня та 

батanьfiОllУ BнyrpiWllix архїТСК1УР11 
військ МВС YкpaїIll1 Броварської 

міської радІІ. 

11.6. 3 метою забc:Jпечення Відділ 2007-
МOЖnllВОcra звернення капітальноro 2009 
ГPOMaдJlH до працївншсів будіВНIІІП'ва РОКІІ 

міліції за місцем Броварської 

ПРОЖJlвання розгnянynl на міської радІ І. 

сесії paдll Пlпання про Відділ 

Вllділення У новобудовах ЖlnЛОВl1Х 

міста cnyжбoВ11Х ПIП'lНЬ 

ПРllміщень ДJUI обладнання ВІІКОНКОМУ 

кабінeriв дinЬНllЧНl1Х Броварської 

інспекторів міліції. міської paдll. 

прИвес'П1 у нaneжНJlfi craн 
існуючі дinЬНllчні nytm1l . . --
МUПЦU. 

11.7. З мeroю підвllЩення БроваРСЬКllЙ 2007 

мобinьноcri HapJlдїB мiniцii МВrYМВC 2009 

по охороні rpoмaдcbКOГO 
в_ 

PO~"I 

порядку У мicri BIIUI)'IGI11I господарсько 

МОЖJl1IВЇСТЬ ПРJfД6a'nlза го 

рахунок пoзaбюджerИllХ 
забезпечення 

кошriв леnCOВl1Х 
Броварської 

автомобілів ДJUI 
міської paдll 

забезпечeIOUl взводУ 
п;npynьноі cnyжбll 
БроварськоГО МВО 

БроваРСЬКllfi 2007-
11.8. ЗабезпеЧJmJ • мвгумвс 2009 
впровадженИJI тexJlIЧНIIХ_ POКlI 

засобів ДJIJI автомmlЧНОI 
фікcaцtї порушень 
ПравlІЛ ДОРОЖНЬОГО PYX'J 

'--
та нагJIЯдY за НІІ.'. УсЬОГО: 50 50 50 
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IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

1. Д1ІссрслаМІІ ФіШUIСУDalШЯ nро~ш є КОUПIІ MicucDoro бlOДЖCl}' 
М. Бровар" в обсягах, п~едба~IСIІІ~ у. ріШСIІІ~ ~poвaPCЬKoi ,!іСЬКОі Paдll про 
місцеВII" бl0Д)КС1' ІІа В1ДІ10В1дJІИlt рІК та IІІШ1 КОUП1I, 3ПД110 3 ЧIIIII11IМ 

_OIl0дaвcrвoM. 

2. Програма 1І0СИТЬ nлаllОВИЙ характер і її ВllКОllаllllЯ 311ОХОДllТЬCЯ у прямій 
зanехСІІОcri від обсягів щоріllНОГО ВItКОllаlШЯ місцевого бlОДЖery. 

3. Фінансування Програми здіЙСIIЮЄТЬСЯ, ВІІХОДЯЧІІ 3 рcanы�хx 

r.{ОЖnllВОстеЙ місцевого бlOДЖету та його пріОРIПетів. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 

І 

і 



Подання: 

Начальник Броварського 

МБ ГУМВС Украіни 

в Київській області ~A. Чайковський 



m 
УКРАЇНА 

БроваРСЬКllА МО ГУ МВС 
YKpaїlll1 в КllївськіА області 

0'0100, 11. 6poвapII КllіllCLl:І обл. 
D)'JI. Кірова 53 

О G ТCJI •• tIщ()~и ().ц 94) 5·()2-7() ''І /' '1 
" _____ " ~ 2007р.Н! 0(1 O~ 
НаК!_ від --

ПОдвll1lR 

Міському гоnові 
АIПОllеll~"У в.о. 

Прошу Вас внести до порвдку денного чергової сесії Броварської міської 
ради питання "Про затвердження Програми профілактики ЗІІочинноcri, зміWlеНllЯ 
правопорядку, охорони прав і свобод громадин у М. Бровари на 2007 - 2009 
роки". 

3повагою, 

начальник B.Jl Ч8lїковський 
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