
Додаток 1 

Перелік  

завдань і заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Руськополянської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

 

Секретар виконавчого комітету         Надія ШПАК  

 

Назва напрямку діяльності 

(пріорітетні завдання) 

Зміст заходів Програми 

з виконання завдання 

Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги фінаснування за роками 

виконання (тис. грн.) 

Очікуваний результат від 

викоання заходу 

Усього 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік  

1 2 3 4 5 6 7      8    9  10 11 

1.  Інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

профілакктивної діяльності, форм і 

методів профілактики правопорушень, 

підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів у сфері 

придії злочинності та корупції. 

Застосування нових форм і методів 

профілактики правопорушень на 

автошляхах, підвищення рівня дорожньої 

дисципліни 

Виготовлення та 

розміщення наочних 

агітаційно-профілактични

х, методичних, 

інформаційних матеріалів 

на рекламних стендах у 

місцях масового 

перебування громадян, у 

громадському транспорті  

Руськополянсь

ка сільська 

рада,  

ГУНП в 

Черкаській 

області  

Бюджет 

Руськополя

нської 

сільської 

ради, 

Бюджет 

ГУНП в 

Черкаській 

області 25 5  5  5 5 5 

Поліпшення стану громадського 

порядку, запобігання порушення 

громадського порядку й 

ослаблення дії криміногенних 

факторів, зменшення випадків 

неоперативного реагування 

правоохоронними органами на 

заяви та повідомлення про скоєні 

правопорушення, поліпшення 

стану дорожнього руху. 

2.  Інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

профілакктивної діяльності, форм і 

методів профілактики правопорушень, 

підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів у сфері 

придії злочинності та корупції. 

Застосування нових форм і методів 

профілактики правопорушень на 

автошляхах, підвищення рівня дорожньої 

дисципліни 

Придбання канцелярських 

товарів, господарських 

товарів, авто мото 

транспорту, запасних 

частин до автомобільного 

транспорту та техніки, 

паливно-мастильних 

матеріалів, будівельних 

матеріалів, комп’ютерної, 

спеціальної та іншої 

техніки і обладнання, 

засобів індивідуального 

захисту, спеціального 

форменого одягу 

Руськополянсь

ка сільська 

рада, 

 ГУНП в 

Черкаській 

області  Бюджет 

Руськополя

нської 

сільської 

ради, 

Бюджет 

ГУНП в 

Черкаській 

області  50  10  10  10 10 10 

Поліпшення стану громадського 

порядку, запобігання порушення 

громадського порядку й 

ослаблення дії криміногенних 

факторів, зменшення випадків 

неоперативного реагування 

правоохоронними органами на 

заяви та повідомлення про скоєні 

правопорушення, поліпшення 

стану дорожнього руху. 

3.  Інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

профілакктивної діяльності, форм і 

методів профілактики правопорушень, 

підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів у сфері 

придії злочинності та корупції. 

Застосування нових форм і методів 

профілактики правопорушень на 

автошляхах, підвищення рівня дорожньої 

дисципліни 

Проведення поточного та 

капітального ремонту, 

реконструкції, 

будівництва приміщень, а 

також вирішення 

житлових та інших 

соціально-побутових 

проблем працівників 

Руськополянсь

ка сільська 

рада, 

 ГУНП в 

Черкаській 

області  

Бюджет 

Руськополя

нської 

сільської 

ради, 

Бюджет 

ГУНП в 

Черкаській 

області 25 5  5  5 5 5 

Поліпшення стану громадського 

порядку, запобігання порушення 

громадського порядку й 

ослаблення дії криміногенних 

факторів, зменшення випадків 

неоперативного реагування 

правоохоронними органами на 

заяви та повідомлення про скоєні 

правопорушення, поліпшення 

стану дорожнього руху. 


