
                                                                                     
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

 16 сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  21.12.2018 р                                № 17-8  

м.Кам’янка 

 
Про Програму забезпечення 

правопорядку та підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території 

Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 

роки 

 

З метою забезпечення публічної безпеки та підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в населених пунктах Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади, проведення оперативно-профілактичних заходів щодо 

активної протидії злочинності, керуючись п. 16 частини першої ст. 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада об’єднаної 

територіальної громади міська рада  

 

В И РІ Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення правопорядку та підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2023 роки (далі - Програма) згідно з додатками. 

 

2. Запропонувати виконавчому комітету Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади, іншим  виконавцям, установам і організаціям  

зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання та при формуванні 

відповідних бюджетів передбачити кошти на реалізацію Програми. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та захисту прав людини і Головне управління 

Національної поліції в Черкаській області. 

 

 

Міський голова                                                                                             В.І. Тірон 



 

 

Додаток № 1 до рішення № 17-8 

від 21.12.2018 року 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення правопорядку та підвищення рівня  

безпеки дорожнього руху на території Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки  

 

I. Організаційне забезпечення профілактики злочинності. 

1.1 Забезпечити здійснення постійного комплексного аналізу 

криміногенної обстановки та результатів правоохоронної роботи на території 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Кам’янська 

ОТГ). Систематично аналізувати стан правопорядку в населених пунктах 

Кам’янської ОТГ та розробляти плани спільних заходів щодо запобігання 

злочинності. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Щороку. 

1.2 Брати участь в розробці нормативних документів, програм та планів 

з питань боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку та готувати 

і проводити комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання населених 

пунктів Кам’янської ОТГ із складною оперативною обстановкою. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

  

II. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, моральності                                  

та майна усіх форм власності. 

2.1 Здійснити цілеспрямовані профілактичні і оперативно-розшукові 

заходи по запобіганню злочинам проти життя і здоров’я, честі та гідності особи 

шляхом локалізації причин і умов, що сприяють їх вчиненню, проведення 

активної роботи з мешканцями населених пунктів Кам’янської ОТГ, схильними 

до скоєння злочинів і правопорушень, а також організації наполегливої 

профілактики побутової злочинності. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

2.2 Проводити комплексні заходи, спрямовані на запобігання злочинам 

проти одиноких і престарілих осіб та насильства в  сім’ї. 



Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

2.3 З урахуванням оперативної обстановки розробляти і реалізовувати 

систему оперативно-профілактичних та інших засобів, метою яких є розкриття 

грабежів, незаконних заволодінь транспортних засобів, тілесних ушкоджень і 

хуліганства, що вчиняються у громадських місцях. До проведення вказаних 

заходів активно залучати громадські формування з охорони публічного 

порядку. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

2.4 Здійснювати заходи в т.ч. оперативно-профілактичні операції «Зброя 

та вибухівка» з метою активізації роботи щодо вилучення із незаконного обігу 

вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, виявлення та перекриття 

стійких каналів їх нелегального надходження. Проводити поглиблені перевірки 

місць зберігання зброї. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

 

III.  Протидія організованій злочинності і корупції.                                   

Захист економіки від злочинних посягань. 

3.1 Проводити організаційно-практичні заходи, спрямовані на 

недопущення і своєчасне попередження можливих суспільно-небезпечних 

проявів з боку злочинних угрупувань та окремих осіб, схильних до вчинення 

злочинів, в першу чергу, пов’язаних з вогнепальною зброєю, вибухівкою, 

отруйними та сильнодіючими речовинами, в т.ч. таких, що можуть 

здійснюватись у місцях масового перебування громадян та під час проведення 

масових заходів. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області 

2019-2023 роки. 

3.2 Здійснювати контроль та локалізацію діяльності етнічних 

кримінальних угрупувань з метою недопущення вчинення ними терористичних 

актів. Їх злиття з місцевими організованими групами, постачання на територію 

Кам’янської ОТГ зброї і вибухівки, вербування громадян для участі у бойових 

діях в зонах конфліктів, створення умов, що сприяють нелегальній міграції, а 

також скоєння інших злочинів. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області 



2019-2023 роки. 

3.3 Вжити заходів, спрямованих на викриття та припинення корисливих 

зловживань з боку посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, керівників сільськогосподарських підприємств при 

використанні майна пайового фонду виділеного при реформуванні аграрного 

сектора економіки. Особливу увагу приділяти виявленню зловживань при 

розподілі земельних паїв, фактів розкрадань, зловживань при використанні 

земельних часток (паїв), їх незаконне відчуження, тіньових схем приватизації 

земель державної власності. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

2019-2023 роки. 

3.4 Забезпечувати виконання контролюючих функцій за дотриманням 

вимог законодавства у сфері лісового господарства і надрокористування. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

3.5 Проводити робочі зустрічі з керівниками комерційних структур та 

приватними підприємцями з метою отримання інформації щодо вчинення 

відносно них вимагань хабарів, рейдерських дій та інших діянь, що 

перешкоджають нормальному здійсненню підприємницької діяльності. 

Особливу увагу звернути на з’ясування мотивів і причин відмови, з яких 

потерпілі офіційно не звернулися до правоохоронних органів з цього приводу. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

2019-2023 роки. 

3.6 Здійснювати заходи, спрямовані на виявлення хабарництва і 

корупційних дій в ході незаконного виділення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських забудівель, 

гаражів,  дач та інших споруд за рахунок фондів земель, щ о не підлягають 

такому використанню, а також використання не за призначенням переданих у 

власність, користування чи оренду земель, виділених переважно для 

сільськогосподарських потреб з відома посадових осіб, які наділені 

відповідними повноваженнями. 

 Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

Щороку. 

 

IV. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтву і алкоголізму. 

4.1 Удосконалювати механізми міжвідомчого співробітництва у сфері  

протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією та здійснення 

спільних оперативно-розшукових і профілактичних заходів, впровадження 



новітніх форм роботи, спрямованих на виявлення протиправних дій у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

рівня прихованості цих процесів та впливу на суспільство. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно. 

4.2 З метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, 

негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і алкоголю активно 

проводити пропагандистські кампанії антинаркоманійного спрямування, 

використовувати для цього засоби і обладнання реклами тощо. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно. 

4.3 Для недопущення використання розважальних закладів та місць 

проведення дозвілля в якості осередків для розповсюдження наркотичних 

засобів, у першу чергу «важких», проводити відпрацювання барів, кафе, 

дискотек, нічних клубів тощо. Уживати заходів до припинення діяльності таких 

об’єктів, де виявлено факти торгівлі або вживання наркотичних засобів. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно. 

4.4 Проводити комплексні спеціальні і профілактичні заходи, спрямовані 

на запобігання потраплянню наркотичних засобів і психотропних речовин до 

навчальних закладів. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно.  

4.5 Вживати заходів щодо посилення боротьби з виготовлення спиртних 

напоїв у домашніх умовах та контролю за дотриманням правил роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями з притягненням винних осіб до 

відповідальності і позбавлення суб’єктів підприємницької діяльності ліцензій за 

їх порушення, особливо за продаж зазначених напоїв неповнолітнім.  

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно. 

 

V. Протидія рецидивній злочинності. 

5.1 Здійснювати комплексні заходи та узагальнювати стан виконання 

Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі» і вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків у цій 

справі. 



Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно. 

5.2 З метою забезпечення профілактики скоєння злочинів та інших 

протиправних діянь особами, які звільнилися з місць позбавлення волі, та тих, 

що були засуджені до мір покарання не пов’язаних з позбавленням волі, 

зменшення їх негативного впливу на оточення проводити оперативно-

профілактичні заходи. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області,  

Постійно. 

5.3 Проводити здійснення спільних заходів з питань працевлаштування 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації та розв’язання 

соціально-побутових проблем. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

 

VI. Зниження впливу криміналітету на молодіжне середовище. 

6.1 Зміцнювати взаємодію між правоохоронними органами, закладами 

освіти. Проводити спільну просвітницьку роботу з учнівською молоддю. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, навчальні заклади 

Кам’янської ОТГ. 

Постійно. 

6.2 Проводити профілактичні заходи (рейди) під час шкільних канікул, 

літнього оздоровчого сезону, на початку навчального року тощо, в т.ч. 

загальнодержавні операції присвячені проблемам дитячої бездоглядності, 

безпритульності, запобіганню правопорушенням і злочинності, протидії 

вживанню наркотичних засобів і алкоголю, скоєнню антиморальних вчинків та 

інше. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, навчальні заклади 

Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

6.3 Систематично здійснювати профілактично-попереджувальні заходи з 

батьками, які ухиляються від виховання дітей і своєю поведінкою негативно 

впливають на них. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та 

виховання дітей у сім’ях. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 



Черкаській області, навчальні заклади 

Кам’янської ОТГ. 

Постійно. 

6.4 На спільних засіданнях і нарадах систематично проводити аналіз 

стану роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності і безпритульності 

серед підлітків та вживати доцільні своєчасні заходи щодо їх профілактики. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, навчальні заклади 

Кам’янської ОТГ. 

Постійно. 

6.5 Поліпшити роботу, спрямовану на захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Забезпечити контроль за додержанням 

вимог законодавчих актів щодо захисту фінансових, майнових, в т.ч. житлових 

прав неповнолітніх, і вживати заходів для виявлення фактів незаконного 

відчуження рідними або сторонніми особами майна (житла), що належить 

неповнолітнім. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

6.6 Здійснювати соціальний супровід неповнолітніх, які порушили 

кримінальне чи неодноразово адміністративне законодавство, виховуються у 

неблагополучних сім’ях, мають проблемних прийомних батьків тощо. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

6.7 Проводити розшук дітей, безвісно відсутніх батьків, а також батьків 

підкинутих дітей та вживати відповідних заходів щодо вдосконалення роботи 

на даному напрямку діяльності. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

В разі необхідності. 

6.8 Вживати заходів щодо посилення роботи з виявлення осіб, які 

втягують неповнолітніх у жебракування, пияцтво, наркоманію, злочинну 

діяльність та забезпечити притягнення таких осіб у встановленому порядку до 

відповідальності. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

Постійно. 

6.9 Сприяти діяльності громадських, благодійних, релігійних організацій, 

які працюють в інтересах дітей, особливо тих, що в силу різних причин мають 

відхилення від норм соціальної поведінки. 



Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

 

VII. Охорона громадського порядку                                                                              

і організація безпеки дорожнього руху. 

7.1 Забезпечувати належну охорону громадського порядку і безпеку під 

час проведення загальнополітичних, культурно-мистецьких, спортивних, 

релігійних та інших заходів. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

Постійно. 

7.2 Здійснювати комісійні обстеження вулично-шляхової мережі і 

об’єктів дорожнього сервісу на території Михайлівської ОТГ, а також ревізію 

місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на дорога населених 

пунктів Кам’янської ОТГ та проводити комплекс заходів щодо усунення 

причин і умов, що знижують рівень безпеки дорожнього руху. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

2019-2023 роки. 

7.3 Організувати проведення у навчальних закладах, на підприємствах, в 

установах, організаціях лекцій, бесід, інформувань про стан дорожньо-

транспортного травматизму та з питань безумовного дотримання Правил 

дорожнього руху на території населених пунктів Кам’янської ОТГ. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

2019-2023 роки. 

7.4 Проводити цільові відпрацювання автошляхів Кам’янської ОТГ зі 

складною оперативною обстановкою та станом аварійності, під час яких 

основні зусилля зосередити на викриття осіб, що вчиняють розбої і 

пограбування та виявлення водіїв, що перебувають в стані сп’яніння. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

Постійно. 

7.5 Організувати проведення аналізу ДТП і матеріалів комісійних 

обстежень вулично-дорожньої мережі Кам’янської ОТГ. Забезпечити розробку 

комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, 

їх фінансування і реалізацію,насамперед у місцях концентрації ДТП і аварійно-

небезпечних ділянках, а також в місцях розміщення навчальних закладів. 



Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

2019-2023 роки. 

7.6 З метою недопущення зростання рівня дорожньо-транспортного 

травматизму, особливо в нічний час доби, здійснити заходи щодо приведення 

рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах до нормативних вимог. 

Кам’янська ОТГ 

Щороку. 

7.7 Здійснити заходи із впровадження дорожньої розмітки та дорожніх 

знаків з використанням сучасних світлоповертаючих  матеріалів.  

Кам’янська ОТГ 

Щороку. 

7.8 Сприяти засобам масової інформації в проведенні роз’яснювальної 

роботи щодо необхідності неухильного додержання правил дорожнього руху 

всіма його учасниками та інформуванні населення щодо заходів, які 

вживаються органами місцевого самоврядування у сфері підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

Постійно. 

7.9 Вжити комплекс заходів, спрямованих на профілактику та 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, порушення 

дітьми правил дорожнього руху, зокрема проводити за участю працівників 

сектору реагування патрульної поліції систематичні заняття у навчальних 

закладах Кам’янської ОТГ. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

Щороку. 

 

VIII. Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення 

профілактичної роботи. 

8.1 При формуванні бюджету Кам’янської ОТГ передбачати видаткові 

статті на фінансування виконання заходів Програми згідно з додатком. 

Кам’янська ОТГ 

2019-2023 роки. 

8.2 За рахунок коштів, що виділяються на реалізацію Програми, 

здійснити заходи щодо покращення матеріально-технічного становища 

Кам’янського відділення поліції Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області шляхом придбання автотранспорту, паливно-мастильних 

матеріалів, запасних частин до автомобілів, офісної техніки, бланкової 

продукції, канцелярського приладдя, сучасних засобів зв’язку, відео 

спостереження, проведення як поточних так і капітальних ремонтів будівлі 

поліції. 



ГУНП в Черкаській області 

2019-2023 роки. 

8.3 Здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення службової 

дисципліни і законності в діяльності співробітників правоохоронних органів, 

підвищення рівня їх професійної готовності до виконання покладених 

обов’язків по захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань. 

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області. 

2019-2023 роки. 

8.4 Забезпечити систематичне інформування населення про результати 

діяльності відділення поліції, зокрема у боротьбі із загально кримінальною та 

організованою злочинністю, злочинами у сфері економіки. Формувати у 

громадськості стійке неприйняття цінностей кримінального світу та 

усвідомлення необхідності власної обережності з метою не стати жертвами 

злочинних посягань насильницького або корисливого характеру.  

Кам’янське відділення поліції 

Смілянського відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області, Кам’янська ОТГ. 

2019-2023 роки. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        А.М.Плєшкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення №17-8 

від 21.12.2018  

 

 

Р О З Р А Х У Н О К  
фінансування Програми забезпечення правопорядку та підвищення рівня  

безпеки дорожнього руху на території Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки за рахунок 

коштів громади  

 

  

Загальна 

потреба 

на 2019-2023 

роки 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

вартість, 

тис.грн. 

вартість, 

тис.грн. 

вартість, 

 тис.грн. 

вартість, 

тис.грн. 

вартість, 

тис.грн. 

1.  Придбання автотранспорту     400  

2.  

Придбання паливно-мастильних 

матеріалів та запасних частин до 

автомобілів 

 

10 20 30 40 50 

3.  

Придбання офісної техніки, 

бланкової продукції, 

канцелярського приладдя 

 

10 20 30 40 50 

4.  
Придбання сучасних засобів 

зв’язку, відеоспостереження 

 
50 60 70 70 80 

5.  

Проведення як поточного так і 

капітального ремонту будівлі 

Кам’янського відділення поліції 

(будівля по вул. Пушкіна, 50, та по 

вул. Шевченка, 16б, м. Кам’янка) 

 

300 100 150 100  

 Всього  370 200 230 610 180 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                А.М.Плєшкань 



 

 

 

 

 

 

 


