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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа} ОБлАСТІ 

РІШЕННя 

г про зl1ТllepджeннJI Прorpвми ПРОФілактики ЗПОЧИИНОС:Ті, І 
зміцненНJI правопорядку, охорони ~aв і свобод громВДИИ 

У м. Бровари на 2009 рік . 

~~~ 

Відповідно. до Указу Президент~ Украіни від 15.12.2006 Н!1087 ,Дро 
заходи щодо ЗМІцненНJI правопорядку 1 посиле~НJI взаємодіі місцевих органів 

8IIJ(Oнавчоі влади та правоохоронних органів", Комплексної програми 
профілактики правопорушень на 2007 - 2009 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 Х! 1767, рішеННJI Київськоі обласноі 
ради IV СКJIиканНJI "Про Комплексну програму профілактики злочинності в 
Киівській області на 2006 - 2010 роки" від 23.12.2005 Х! 317-28- IV, керуючись 
п12 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", враховуючи 
рекомендації постійних комісій Броварської міської ради з питань законності та 
правопорядку, соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І, Затвердити Програму профілактики злочинності, зміцвеНIUI правопорJlДку, 
ОХОрони прав і свобод громадин У м. Бровари на 2009 рік (далі - Програма 
ДОдааЬСІ ), 

2: Броварському МБ ГУМВС України в Київській області, відділам і 
)'праВЛІННІМ міської ради забезпечити виконання програми. 

3 ф' Фінансу' в Інансовому управлінню Броварської міської ради здіЙСН10вати 
аННІ • ,. бюджеТІ" Цlel Програми у 2009 році в межах затверджених асигнувань у 
~I1CTa, 

&nn 4, Вl1конавцям п· .. . ф ,..,варську , рограми за ПІДСУМКами кожного ПІВРІЧЧЯ, Ін ормувати 
МІСЬКУ раду . . •. про ХІД 11 виконанНJI. 

~'. ~: І .' 

ЗАТ ~ "1'fIIPН"02fJ05p. s.1I. Nl15UDDD 
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_иUUИ, що втратили чинність рішеиu Х91.80 10 05 • 
В sа'tИ '1CUU'"~""- n . - 0- ВЩ 

S. М3 <<Про затверджеШUl рограми npoфшataи1<И зnочиии~ 
7 ро1СУ • б "'W~", 

0з300 opJIДКY, охорони прав 1 сво од rpомадии У м. БроВари на 2007-
~ettJU1 npавоП рішення міської ради N!6~6-З2-05 від 14.01.2008 р. «Про 

009 potGI.» та даТ1СУ ДО Програми профшактики зnочинності, зміциеиии 
~......еррсеІІIU1 ДОоро1lИ прав і свобод громадии у М. Бровари на 2.007-2009 ро1СИ.» 
" ... - nopJIA1CY' o~ 
~ а ВИJ(овa1UU1М цього рішеИИJ1 покnасти ва комісію з пиraиь 

6. І<~sтPО::ПОРJlДt<Y та заступника міськор\' голови PyдeB~a В.В. 
,ata1l1l0CТ1 та np ,.~ ,., ~ 

~~ о' о .' 

~ обоВ'АЗ1СІІ місько 

ceJCPC1lP ради 

~fiY"" ~~ 
C1r. ~ ct._ 
«'$ • 
Q#~ ~ 

~ Бро~Рlt 
aU tl 1'.1 » a-v-<.{. 2009 року 
~_m· 53- РГ 

І.В. Сапожко 

.' 



Подання: ' 
Начальник Броварського 
МБ ГУМВС України 
в Київській області 

ПОГОДЖЕНО: 

- заctyПНИК міськогО голови 

. ' .. . , " \ 

і'. 

,О' 

, І •. l' 

, " 

',О 

'': ~, . " . 
\: \ В.в.1t.. ..... ) ~ J ~ , ,.~ ....... \ І 

- виконуючий обоВ'JlЗКИ начllJlыllllш. Ч 
юридичного відділу головний спеціаліст ~ АВ. Ба&а.м, 

- начальник фінансового управління ~ А.м._ 

- начальник управління економіки q~,... ш.с. 

- начальник зaraльного відділу ~ Hl!'lllll 

- голова комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, БІОДЖету, фінансів та цін 

- голова комісії з питань 
законності та правопорядку 

A.В.6yJ111 

o.м.~ 



\\ 
~'. 

\ 

ПРОГРАМА \ 

ЗАТВЕРджЕно 
РішенНJ[ 

Бров~сь~ої міської ~ади 
Biд?В~~ 
Н!! h.P-6$t>J' 

профілаКТllКl1 ЗЛОЧllнності, зміцненни правопоридку, 
ОХОРОНІІ прав і свобод громадин у м. БроваРl1 

на 2009 рік 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Стан правопорядку У м, Бровари ~~ливає на його соціально-економічний 
пок. Забезпечення правопорядку ЗДІИСНЮЄТЬСЯ шляхом виявлення винних у 

po]ВJ '''' 'б .. 
ненні протиправних ДІИ ОСІ та притягнення ІХ дО передбаченої законом 
1'1І1. Ф , 
вiдnOBiдanЬHOCTI, а також запровадження орм І методів профілактики 
правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникнення умов, що 

tIIРJIЯЮТЬ іх вчиненню. 

Здійснення заходів щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони 
орав і свобод громадян У 2004 - 2006 роках дало змогу певною мірою покращити 
аан правопорядку та удосконалити систему профілактики правопорушень, 

Проrpама профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони 
орав і свобод громадян у м. Бровари на 2009 рік розроблена відповідно до Указу 
Презllдента України від 15.12,2006 N!!1087 "Про заходи щодо зміцнення 
правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої Влади та 

праВООХОРОННИХ органів" та Комплексної програми профілактики правопорушень 
НІ 1009 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.12,2006 
А! 1767. 

ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 
)1ГОдЖеНJfХ заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що 

3)110ВІIЛlI вчинення протиправних дій. 

11. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Основною мп' ' l\Uцнення зак ет?ю рограми є забезпечення профІЛактики ЗЛОЧИННОСТІ, 

IilplqнНJI • OHH?CТI, правопорядку, ОХОРОНИ прав і свобод населення міств, 
рівня бо СПlВРОб~тникам Броварського міського відділу міліції У підвищенні 

ротьбll ЗІ З ' • • СТВорен ЛОЧИНН1стю, забезпечення громадського порядку У МІСТІ, 
"lсе.lеннНЯ Y~IOB дЛя проведення ефективної правової та виховної роботи серед 
ОРганів. я. поступового нарощування зусиль У цій справі праВООХОРОННJIХ 

ОСНОВНІІ _ в МІ! завданнями програми є: 

1iIJpo8a.:nк~:а~жеННJI НОВИХ форм і методів профілактики правопорушень тв. 
НЯ ІХ У практику' 

Q - ПаС" ~e~1 ' під час l'ОВа.зil\ • НЯ контролю за дотриманням законодавства 
еННЯ госп ' .. , н их прав' одарської діяльності, набуття та реаЛ1заЦll маинОВ , 
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ення причин виникнення тіньового сектору економіки та створе • усун . ... ння 
ЙОГО лікв!ДаЦl1; 

)1)I08,l1J1f1 безпеченНJI захисту прав інтелектуальної власності; 
• за . 

обіганнЯ вчиненню ЗЛОЧИНІВ, пов' язаних З торгівлею людьми _ 3ВП •••••• • , 
, та притягнення до КРИМІналЬНОI ВІДПОВІДалЬНОСТІ ОСІб, причетних до їх 

81tЯВJ1еННJI 
В'ІllнеННJI; ". • 

• забезпечення захисту законних .. ~нтереСIВ неПОВНОЛІТНIх, зокрема захисту 
'. ТОКОГО поводження, експлуатаЦll та насильства; 

вlJI ЖОРС • Ф ... • виконання ІН ормаЦ1ИНО-ПРОПагандистських та культурно-виховних 

11М профілактики правопорушень; 
nporp ф" ф' · удосконалення орм 1 меТОДІВ про 1Лактики правопорушень та 

• IшеННJI ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 
пtJIВl • • •• 
о raнізованій ЗЛОЧИННОСТІ та КОРУПЦll; 

р • удосконалення інформаційно-аналітичної та матеріально-технічного 
38безпечеННJI профілактичної діяльності 

ІІІ. ЗАХОДИ щодо ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ, ЗМЩНЕННЯ 
ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У 

М. БРОВАРИ НА 2009 РІК 

3авзаНІІJJ. Найменування за.ходу Відповідальні Строк ОріЄНТОВНlIЙ 
ВІ1111вчені за виконання BIJ1(QHDНВJI обсяг 
Програ.\IОIО фінансування з 

місцевого 
бl0джету, ТІІС. 

тн. 

2009р. 

І. ЗanровазжеlfJIJJ J .1. На.1агодження БроваРСЬКlIЙ На 
у DpaIIїIIК\ ІІОВІІХ В1асмодії між міським МВГУМВС протязі 
форм і ~le~O.1ib відді.'lО~1 внутрішніх року. 

uрофі.18l\їJll\lІ справ та громадськими 
Rpaвoпор)'шеш., ФормуваlШЯМIІ. 

поміtlflllка.\l11 діЛЬННЧНIІХ 
1 ОХОРОНІІ громадського 
IШрИ.1К)'. ЗдійснеllllЯ 
'щходіu щодо створення 
IfОИIІХ ТО РО1Шllре1fJlЯ 

~І&:рсжі іСIJУIОЧIІХ 
~ IJ!.U'-IU.1СЬКIIХ формувань. 

1,2. І І РОЬС.1СIШИ БроваРСЬКI1Й На 
ШІСРUПІВIJО- МВГУМВС протязі 
I1рофі:ШJ\їlJtIlШХ 1входів, року. 

~IJРИМURUНІІХ на 

hlIИН:It:ЩIЯ ТО nіквідаціІО 

l\ullD:liu незаКОIІНОЇ 
Mirpuuiї іll0земuів, 3 
'-ІС rOlo послаБЛIШІІЯ їХ 
ВIIЛI1В)' llа КРІl1\1іІlогеІlllУ 
06ста1l0ВI\"У у місті; 
ВIIЯВЛСШІIЯ і ПРllПШlеllllЯ 

І 
І 

І 
І 



1 ПОСllJlеllШI 
roJПpOJDOза 

J01PIВIDНИRМ 

заІОИОJШВства під 
• провазЖСllНJI 

ПІСІІодарс:ькоі 

ЗЇL1ЬНОСТЇ. 
вaD)тrиТD 
prA.'Ii1auii 
шііИО8JJХ прав 

протиправної дUшьності 
осіб, що СПРИJIІОТЬ 

незаконному 

переміщенню іноземців. 
1.3. орrnнізація та 
проведення місячників 
добровільної здачі зброї, 
спеціалЬНl1Х засобів, 
БОЄПРllПасів і вибухових 
матеріалів. 

1.4. Проведення нарад
семінарів, засідань за 
КРУГЛІІМ столом з питань 

KoopJlllHaцii зусиль, 
аналізу та уточнення 

заходів щодо 
профілактики 
правопорушень. 

3 

2.1. Проведення спільно 
із об· єднаНОIО ДПІ 

скоординованої роботи 
ЩОДО профілактики 

правопорушень на PIlHКY 

підакцизних товарів. 

ПОСllлення боротьби 3 їх 
незаКОННIІМ обігом з 

метою припинення та 

запобігання вчиненню 
правопор)'шень під час 

ВllроБНlІцтва підакцизних 

товарів. ЇХ і)IПОРТУ і 
реll.iІі1ації: продовження 
проведення шорічних 

КО)IП.1еКСIШХ перевірок 
І • • • 

і :lІИ:IIaJIОС11 I1Ідпрllr)IСТВ-

І НllроБJшків та 

: p~U:lilUl0pi8 'rаких 
; 10JlupiB . 

. 2.2. IlроuсдеНIІЯ спільно 
і І ou· (.1JIUIIOIO ДП) 
POU() ІІІ '1 іІКТІІві1ації 
(l1I~PiI І 11 НІЮ-РО1шуковоі 

І .1іИ:I"JЮС J і '1 МСТОЮ 
ІІ(ІСІІ.І~ІШИ IIРОТllдіі 

.ІСІ D.li IUllїj (віДМlІваННIО) 
:1tIХО:lів. одержаllllХ 
1.1tI'IІІIIІІIІМ ШЛЯХОМ. 

2.3. IlрооедСIіІUI 
К(І)Ш:JСКСІІІІХ робіт, 

СlІрнмоваШIХ ІІа 

!1ВПобіnuшя переміщеlllllО 
L!!еРСJЮблеIIIIIО, зберіrDННIО 

Броварський 
МВГУМВС 

Броварський 
МВГУМВС 

Броварський 
МВГУМВС 

БроваРСЬКlIR 
МВГУМВС 

БроваРСЬКllЙ 
МВГУМВС 

На 
протязі 
року. 

На 

nPOТJl3i 
року. 

На 
протязі 
року. 

На 
протязі 
року. 

На 
ПРОТJl3і 
року. 



1:УС)'JIСИИR 
npnЧlIН 

IIIJIIIIiIIСНIIІ 

Mьoвoro cel\їOpy 

cDJIIOміЮI та 
moРСНИR )')10& 

;wйоro 
__ ії. 

t-

4. ЗaOnl,еЧС:IШМ 
3wtct) прав 
iиrr.1~"'t) і1.1LIЮЇ 
l1аСIІО\.'11 

~----

та реanізаціі неякісної 
продукціі тваринного 

походження. 

2.4. Проведення 
додаткової роботи з 
ПОСlmення протидії 
Ilезаконному обігу 
наРКОТlIЧНИХ звсобів, 
ПСllХОТРОПНJUt речовин і 
прекурсорів, 
недопущення іх 
розкрадDНня нв 

піДПРIIЄМСТВах, в 

установах та 

4 

орraнізauіях, ЯКИ1\! видана 
відповіднв ліцензія. 

Проведення спільно із 
об' єднDНОЮ ДПІ, відділом 
УСБУ. СКООРДIІНОВаної 
роБОПI із профілВКТНЮf та 
ВSlЯ8JIеНRA 

правопорушень. 

пов' Я3D1ШХ 3 
вUnuкодуванН~IПОдатку 
на додану вартість 

внаслідок здійснення 

незакОННJlХ еКСПОРТНIІХ 

операuііі. ПРIІПllнення 
дUL:lbHOcтi організаторів 
створення тв незаконної 

діяльності фіКnIВНllХ 
пі.1ПРIІСI\ІСТВ. ВlІявлеtlНJI і 
IІР"ПllllеIШЯ діJIJIЬНОсті 
"КОlІвеprduїЙIIІІХ ueHтpiB·'. 

: IlpuведеllllЯ перевіРКJI 
І '0 б' І "? І р"мання су rктами 
, 1II.1IIPIIOIIIIIUTBa ВІІМОГ 

SUКОIЮ.luвства 1 Іштань 
І' 

ІІІ І e:lek-rУiLlьної 

ItIUCIIUCli. 

Броварський 
МВГУМВС 

БровврськиJi 
МВГУМВС 

БроваРСЬКllJi 

МВГУМВС 

Нв 
протязі 

року. 

На 
протязі 
року. 

На 
протязі 
року. 

• .ІІІІ11І01' "ІІ/ІМ -. 1 •. 
8'181ICIIIII(\ :"І. _. ОРІ uш·tUЩ8 та БроваРСЬКllR На • 
1.10'111І1111. I~t)e SllечеllllJl 1.1іfiснеllllЯ МВ ГУМВС протяЗІ 
hO.· ..... 1 11І.1І.00Ш~ ОllераТIІВIІО- року. 

"'11І\ І . 
10priILlею 1І~t)(IJI:IUКТII'ШIІХ операціП 
:nO.1LMII . 111.1 ~ ~ЮВІІОЮ lІазвою 
-L .... и·Н "Нічне міс ru" 

"" • lи • 
IJPll1anlelll СIlРИ~ЮIIUIIІІХ ІІа 
ь. ІІІ .10 .-' 
·r")I'IIa.1LI!t)Ї ІШІЩ')JI аІІIІJI. ВIIЯ8JIеIШЯ і 
8L1n08i ".... • 11 Рllllllllе 111І8 
n,.:- -.ЬIIОС1 І 
..... 0' DРІІЧ- . 11 РОТІ 111 РВВІІОЇ діЯJIЬНОСТЇ 

-'IIIII~ -. 
• • t) L '-10'IIIIIІІIIХ груп та 
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окреМIІХ осіб, що 
'ІІlксРII". L<J порушують 

законодавство з питань 

З&.'СІІСТУ суспільної 
морапі. 
5.2. Організація та БроваРСЬКllfI На 
забезпечення здійсненНJI МВГУМВС ПРОТJlЗі 
загальнодержавних року. 

ціЛЬОВl1Х onepamBHo-
роЗWYКОВllХ з&.'Содів під 
УМОВНОІО НО3ВОIО 

"Фірма", спрямованИХ на 

перевірку діяльності 
суб'єrrrів 
господаРІовання 

(туриcmчних, WnlоБЮIХ і 
модеЛЬНltХ агентств), 
Вllявлення ЗЛОЧІІННІІХ 

rpyn. окремих осіб, 
ПРllчетнllХ до вчинення 

ЗЛОЧIІнів. пов' язаН}IХ з 
торгівлеtо людьми. 

6, УЗОСI\'ОIIа.lеНIIJI СПРllяltня особам. які Броварський На 

робоПI і1 1ві.'tЬНltЛlІСЯ ] місць МВГУМВС протязі 
couiIL,ьної позбавлення волі. у року. 

ШlПDUії осіб, Вllдачі та оформленні 
3IЇ.1ьнCIIILX 1 ~Iicиь ДОА1'ментів. необхідних 
1ІО1бав.1СIШR волі, Д.'JЯ Вllрішення 

соціа.IJЬНИХ Пltтань~ 

aAїllBi1auiJl роботи 
спостереЖlIJlХ комісіп ] 
.1а.1а.ШJl такїїІ категорії 
осіб ЗОПОМОГІІ В 
coиia.'bIIЇЇl адаптаuії, 

7. Забе111СЧСЩIIJІ 
І 

І ВllDіlС.IІІJI ПlІтання щодо Відділ з На 
JIO]8JIT~1 ~І~('(жі J " протязі : ~ І RореllШI ВІДПОВІДНО ДО ЖИТЛОВІІХ 
соиіа.'''1111\ J ,.. • 

року. 
-1IUЇa, ІОІ\"'~~IU 

і погрео МІста 1аКЛQДІВ питань 

· сolш1.'ы�І'оo 1а.ХIІСТ)' для ВИКОНКОМУ ;t1l iinз(I~IIІІI\ 
: б~l;tU~IІIІІХ l'ромадЯIІ. Броварської 

~lli 
~npllТ),'MIII\ 

: осіб, luі:IІIIІСШIХ 1 місць міської paдll, 

.1Jtcfl IЮ'lfiаU:IСЩIЯ волі. У правліJIНJI 
· 1IuIIіlі1.'Iы�-вllробllllчоіi праці та 
о БU11', 11~II'ГP)' соuіалы�o-- соціалыІгоо 
· IICII~():loriil'IOЇ за.'СIIСТУ 

~uбі:.і пщїj .11JЯ жертв lІаселеJШЯ, 

І Ilа~II,JI.L:IВВ u сім'ї. які Відділ 
11' РU111:Щ соціа.1Ь'lі капітального 

І 
ІІІ' )111\11, будіВJlllUтва 

Броварської 

~ 
міської paдll. 

пече'lll)! 
.... 'IICJyзаk l8,1, Оргаllізація та БроваРСЬКllR На 

Ollllll~ ~ • протязі n оведеlllJЯ СПШЬШІХ МВГУМВС. 
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профілаКТ1IЧНИХ рейдів 
." "В " ~8. ("ДiТlI ВУЛIЩl, окзan, 

~:.-.о.'ІЇПIL~1 , "ПiJIJIіток", "Канікули", 
~13-~n~ "Літо", "Урок"), 
~~"'O спрямованих на 
".~OI'!I соціальнИЙ захист дітей, 
,. .-1111'" б' .. ,~~'- зВПО lганНЯIХ 
~~ безДОГЛЯдності та 

безпритульності, 
профіЛВJ(ТJIКУ 
правопорушень, 

влаШТУВання 

і 
І 

І 
J 

І 
І 
j 
І 

І 
І 
І 

І 
І 
І 
і 
І 

І 
І 

беЗПРlrryльних і 
беЗдОГЛЯдНИХ дітей дО 
3ВlCJI8ДЇB соціального 

за:<lIСТУ, вжитrя заходів 
вПЛllВУ до дітей, які 
ВЖlIВають спиртні напої, 
наРКОТJlчні засоби або 
ПСllхотропні речовини. 

8.2. Проведення роботи з 
установлення осіб 
неповнолітніх: які 
поміщені до закладів 
соціального захисту дітей 
(притулків для 
неповнолітніх). та 
РО3ШУl\1' іх батьків або 
осіб. що іх замінюють, з 
метою своєчасного 

повернення дітей У сім 'і. 

навчальні заклади. 

8.3. Забезпечення 
соuіального супроводу та 
КОНТРОЛЮ за поведінкою 

неповнолітніх. які 

1ві.'Іьнені від відбування 
110карання '] 
ВИl1робуванням. 

1асуджені до покарань, 
, Ifе пов' язаНIІХ '] , 

І lІозОuв.'1СIІІIЯМ волі. 
І . _ 

Служба у 
справах дітей, 
Відділ у 
справах сім'ї 
та молоді, 
Управління 
освіти 
Броварської 

міськоі ради 

Броварський 
МВГУМВС, 
Служба у 
справах дітей 
Броварської 

міської ради 

Броварський 
МВГУМВС, 

Служба У 
справах дітей 
Броварської 
міської ради. 

року. 

На 
протязі 
року. 

На 

протязі 
року. 

1 111.10У:1ІІ покарання та 

І 1Bi.~HII.1I1C. 1 .. i~ць ~ 
~ IІО10UВ:lеIIllЯ воЛІ. 

і!'В"~Оlli1llJtll І ПровезеllНЯ 
~t'OP"·11 '. І, І.. '" :~ ... 1111J1()_ І IІI1"ОРМUЦ1ЙІШХ К01\lпаН1ІІ. 
fI~ aнJJlt1Cl.I\IIX ! rе~IUТIIЧНIІХ акцій. 
... ",' lL'~PlJo_ і КОIfКурсів '] ПlІтань 

~II\ ! І . ~I 111'01 p&1~1 IІрО( Н:I&1I\"ТIІI\ІI 
lа"'111\11 І IІРИНОlІор\'шеIlЬ. 
I"n\ І -

ІІІ~ЩІ ~ I1PUBOBOI'O ВlІховання 
~ 

БроварсыGі1 
МВГУМВС, 
IОРIIДІIЧНIIі1 
відділ 
ВІІКОНКОМУ 

На 
протязі 
року. 

Броварської 
міськоі paдll -
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.. адян роз' JlснеННJI 

rpOM ' 
• законодавства. 

а((11В 

~ 1. ЗдіitсненНJI, з метою Броварський На 

anобіraкНJl3ЛОЧИННИМ МБ ГУМВС ПРОТJlзі 
з • року. 
ПОСJlганнЯМ ІЗ оо 
стосуваННЯ)lзБРОlта 

за •• 
ВllБУХОВJIХ ПРJіctpOlВ 
проТlI особи і 
суспільства, комплексу 
заходів, СПРJlМОВ?НИХ на 
ВllJlвлеННJI каналІВ 
надходжеННJI В 

незакОННИЙ обіг і 
крадіжок вогнеп~ьної 
зброї, БОЄПРJШВСІВ та 

ВllБУХОВJfХ речовин; 

aJ(ТIlвізвuія оперативно-

розшУКОВОЇ діяльності на 
об'єктах, де 

ВІІКОРІІСТОВУЄТЬСЯ ЧИ 

зберігається Вllбухові та 
отруііні речовини 

10.2. Проведення Броварський На 

комплексу оперативно- МВГУМВС протязі 

РОЗШУКОВИХ заходів, року. 

СПРJlмоваНllХ на 

ВllJlвлеННJI ЗЛОЧИННИХ 

rpуп. що спеціалізуються 
на незаконному 

заволодінні 

автотранСПОРТНllМl1 

засобами. а також осіб. 
які СПРИЯІОТЬ легалізації 
ВІ �h.-рuденІІХ 

автотраllСПОРТНИХ 

1асобів. 

10.3. Спільно з Броварський На 
об' (днаною ДПІ, КРБ В МВГУМВС протязі 
)1. БроваРIJ проведення року. 

І СКООРДlJIlоваШIХ 

; операТIJВНО-РОЗШVКОВИХ 
; la.~oдiB 1 ПРОТІІдії: 
lIelaKOIIНO~IY розподілу. 
Р01КРВ.1ан11 Ю. 
II~l1i:lbOBOMY 
~IJКОРlІстанню 
ОJ(.1.1ЖСТНlIХ коштів. 
lIaCiI~lIJepeд ТІІХ. щО 
ВII.1і .1J110ТЬСJl з резеРВIІОГО 

. ФОIlДУ. 
І 

~ 

І 1()4 І ~ 
--.: • 11(_ О~М~'ВWІНЯ БроваРСЬЮІіі На 
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населення про. ВИКРllті -MBrYмвC протязі 

схеМl1 заВОЛОДІННЯ ЧУЖlfМ року. 

майнОМ або ПРИД~аиня 
права На майно ф!зичних 
'ІІІ ЮРІІДІІЧНІІХ ОСІб 
J)JJIЯXОМ шmtрm1ствD, У 

тому Чllслі залrче~~ ДО 
"фінанСОВIIХ ПІраМІД • 

- 11.1. Введення В Броварський На 
iUJlеИИJl 

експлуатацію МВГУМВС протязі 
~O-

iнтerpOBaнoї року. 
ота 

І-
інформаціііно-пошукової . 
CllcтeMll оргаНІВ 

JI 
внyrpішніх справ з 

тоі ВІІКОРИстанням єдиної 
технології обробки та 
обміну інформацією. 

111. Встановлення Відділ На 

порядку заохочення внyrpішньої протязі 

J1ЮМWUlН у разі їх участі в політики року. 

'3апобіганні 3JIОЧИНам та їх Броварської 

РОЗКРlmi; передбачення міської ради, 
під час підгОТОВIGI Фінансове 
місцеВlІХ бюджетів управління 
відповідно до Закону Броварської 
YI\-раіНIІ ··Про участь міської ради. 
J1ЮМадЯН в охороні 
ГPOMaдCbKoro порядку і 

деJТJI\1lВНОГО KOPДOHY~· 

ВIШЇЛення коппів ДJUI 
1Dбезпечення діяльності 
громадСЬЮIХ формувань '3 
ОХОРОНІІ громадського 

ПОРRal\")' . 

t t .3. ПРlІведення умов Броварський На протязі 
тримання 1ВТРtlМОНlІХ '3а МВГУМВС року. 

ВЧlllfеlШЯ 

і1.1.\lіl!правопорушень у 
І Cllel1lu,1LIIOMY ПРlІміщеllні 
і 'IСрl оної 'lаСТIІІШ. ІТТ 
І Броварського МВ дО 
І • 
І hll~IOI- ЩЖІІUРОДІШХ 

: 1\ОІІНСlщііі і-І 1u'~IICТY прав 
.IІО.1111111 

J J А. І І РОllе.1СНІІЯ 1 ~leтOIO БроваРСЬКllfi На 
о ).10СI\ШIU:IСIIІІЯ роБОТІІ1 МВГУМВС протязі 
І )СIЩIUН:lеIIНЯ осіб 

року. 
~ IICBllilllUlIIlX -rрупів 
I\O~III:ICI\C)' 1аходів. 

І CIIPJl~IORUIIJIX ІІа 

о 1І0I\Р.і1UIСIІІIЯ ~laTepia.'1bIIO-
.JC\lII'IIIOЇ БО'311 відділення 
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.---
кapHoro розшуку. 

11.5. З метою збільшення 
щілЬНОсті нарядів по 
охороні громадського 
порЯДКУ на вул,.uяx міста 
розглянyn' Пlпвння про 

МОЖ1швіс:ть розміщення 
на теРllторії міста (вІч А-
2860) окремого 
баtallьfiону Внутрішніх 
віпськ МВС УкраїН'1 та 
забезпечення паливно

маСТІШЬНИt.'И 

матеріалами. 

Відділ 
земельних 

ресурсів 

Броварської 
міської ради, 
Відділ 
містобудуваи 
ня та 

архітектури 
Броварської 
t.,іської ради. 

11.6. З мето1О забезпечення І Відділ 
можmtвості звернеННJI 
rpомадЯН до працівників 
міліції за місцем 
проживання розглянynі на 

сесії Paдll питання про 
Вllділення У новобудова.х 
міста с.пужБОВIIХ 
ПРllМіщень Д1IJI обладнання 
кабінетів дільнични.х 

капітального 
будівництва 
Броварської 
міської радІ., 
Відділ з 

ЖИТЛОВ'ІХ 

питань 

виконкому 

Броварської 

інспекторів міліції. І міської рад, •. 
ПРИвести у належнИЙ стан 
існуючі дільничні ПУНlml 
ltlШіwі. 

11.7. З MeтOIO підвищення БроваРСЬКIІЙ 
мобільності нарядів ~Ііліції МВ ГУМВС 
по охороні rpoMaдcbKoro Відділ 
ПОРJlдку у місті ВlІшукаТIІ 
МОЖЛlІвіС'fЬ ПРllдбаТl1 111 

ра.х)'нок ПОlаб1ОджеТІШХ 

коштів ;IСГКОВIІХ 
авТО~lUбі:lіR ХІЯ 
lабе'ще&IСIІІIJl В1ВОДУ 

паТР~·1"'IОЇ C:IYih.-б1l 
БI1ШS311t:I.КОI'О МВ, 

: 11.8. lзб~'Ш~&III'111 
І • 

IШI1ШSU:IЖ~IЩН І~~ІІІ&ІІШХ 

господарсько 

го 

забезпечення 

Броварської 
міської ради 

Броварськиfi 

МВГУМВС 

На 
протизі 
року. 

На 
протязі 
року. 

На 
протязі 
року. 

На 
протязі 
року. tut:шіїн д.1Н 31і rшlU ІІІ&ЩОЇ 

. фіl\t:Шlії Ш'Р~ 11I~1II. 
1111'1"11.І :ЮРШI\IIJ.ш·о руху 

1'1 Ilщ .ІНД, ..!!Ш~JI~ІІ~~І~, ---..L-----~~-:_;_--r------I II~ihiii~~ik:&,\:,IIIJI Відділ На 
Ill1Шlіlllllll\ін Пllyrрішньої протязі 
hI1ЩIUI1t:I,I\Щ о МВ пол іТIІ КІІ року. 
Ф"I1~IL:IIII~1 ".'ІНІ'ЩІ [&1 Броварської 
IH~ 11 H~I ~liCЬKoi paдll, 

--.- -- -- Фінансове 
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управління 

Броварської 
міської радll. 

І YCboro: SOS 

ІУ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

джерелами фінансування Про~ами є кошти місцевого бюджету 
І. в обсягах, передбачених у РІшеннях Броварської міської ради про 

БроваРІ І .' ... •• 
~. n бюДЖет на ВІДПОВІДНИИ РІК та ІНШІ кошти, згідно з чинним 
~CIeBIII 

нодаВСТВОМ' ~ ... .-. 
2. програма н~сить ?лановии характер ~ 11 виконання знаходиться у прямій 

СТі від обсяПВ ЩОРІЧНОГО виконання МІсцевого бюджету. 
],'�.qe-d\IІО 

3. Фінансування Програми зді~снюєть~я, в~ходячи з реальних 
)lоЖJIIIВОстей місцевого бюджету та иого ПРІоритеТІВ. Розрахунок коштів 

~oдacrьCJl. 

ВІІІ\ОНУЮЧИЙ обов'язки 
І.В. Сапожко 
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уКРАЇНА 
Jj овврС:ЬКllіі мп ГУ мвс 
р оі .... _ Кllї_ськііі області 

YB~400, м. &p08BPII КIІЇВСЬка обл. 
вул. Кірова 53 

1С/І., фа"-С: (8 044 94) 5-02-70 /,,, ~ "1-" _ 'І 2008р. N!!.---=-.У....;..'Г_ 

dJ#'~ 

~ ~ r:r .р. 
~i. 

Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 

І.В. Сапожко 

o.D-!,О.9 

Просимо Вас винести а с ію Рішення «Про затвердження Програми 
upoфілВКТИКИ злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 
rpo.\l8ДIII У м. Бровари на 2009 рію>. 

НаЧальник Броварського МБ ГУМВС 
Україии в Київській області 
ПOJJICОВНИК міліції .М. Сак 

• &роварсь1С1ІЙ М,ВІК., 
, ВхіДНИЙ аі· -/~ /lfL 

І()" l2t ~. .. --" 
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