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1. Стан криміногенної ситуації в районі та  

основні проблеми її подолання 
Профілактика злочинності має велике суспільне значення. 
Міська  рада розумінням ставиться до проблем правоохоронної діяльності. На 

вирішення проблем профілактики злочинності було прийнято Комплексну Програму 
профілактики злочинності на території Деражнянської міськоїї ради на 2011-2015 роки 
затверджену рішенням  сесії міської ради. На фінансування  Програми щорічно 
виділялись кошти. 

Це сприяло забезпеченню на території Деражнянської міської ради  покращанню 
розкриття таких небезпечних проявів загальнокримінальної спрямованості як вбивств, 
розбоїв, хуліганств, крадіжок із магазинів. 

Активізацією протидії кваліфікованим злочинам на пріоритетних напрямках 
економіки характеризуються фінансово-кредитна сфера, агропромисловий та паливно-
енергетичний комплекси. Отримує протидію організована злочинність, хабарництво, 
корупція, легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Поліпшилась якість 
досудового слідства. 

Більш системного характеру набуває протидія незаконному обігу зброї, торгівлі 
людьми, нелегальній міграції. Попереджувально-профілактичні заходи цілеспрямовано 
починають виконувати громадські помічники дільничних  офіцерів поліції. 

Поряд з цим, криміногенна ситуація на території м.Деражня  продовжує залишатись 
складною, а профілактика злочинності потребує додаткових заходів організаційного та 
практичного характеру. 

Домінуючою проблемою залишається забезпечення охорони громадського порядку, 
комплексне використанням сил та засобів в системі єдиної дислокації, своєчасне 
маневрування групами реагування патрульної поліції. 

З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналітетом ускладнюється тим, що 
оперативні підрозділи періодично відволікаються для охорони громадського порядку. З 
року в рік зростає число поставлених на облік наркоманів та неповнолітніх, які з причин 
низького ступеня зайнятості і працевлаштування допускають правопорушення. 

Розповсюджений характер набувають злочини, пов’язані із незаконним заволодінням 
транспортними засобами, крадіжками майна громадян. 

Потребує поліпшення робота з громадськими формуваннями, по відновленню та 
утриманню пунктів охорони громадського порядку. 

Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, надання 
раніше судимим допомоги в соціальній адаптації. 

Необхідно привести до міжнародних стандартів умови утримання спецконтингенту в 
ізоляторі тимчасового тримання. 

Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про злочини та події 
кримінального характеру застарілий автопарк, недостатність спецтехніки, озброєння, 
засобів зв’язку, асигнувань на будівництво. 

 
2. Загальні положення.  Мета Програми.  

Основні завдання 
Метою цієї Програми є поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення 

боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної діяльності з боку поліції при 
активній підтримці зі сторони органів місцевого самоврядування та громадськості. 



Програма спрямована на: 
- посилення профілактичного впливу на осіб, від яких можна очікувати скоєння 

злочинів, в тому числі тяжких та особливо тяжких; підвищення якості та розгалуженості 
оперативно-розшукової роботи; 

- забезпечення громадського порядку в населених пунктах району і безпеки 
дорожнього руху, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних 
речовин, попередження правопорушень неповнолітніми, протидію торгівлі людьми, 
нелегальній міграції; 

- виявлення злочинів на пріоритетних напрямках економіки, активізацію боротьби з 
організованою злочинністю та корупцією, забезпечення наповнення державного бюджету 
і супроводження цих процесів. 

 
3. Очікуванні результати 

Виконання Програми дозволить поліпшити діяльність органів виконавчої влади 
району щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян, спрямувати зусилля правоохоронних органів на протидію найбільш 
небезпечним посяганням на особу, її власність і громадський порядок, проявам 
організованої, економічної злочинності та корупції. 

 
4. Організаційне та фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до 
законодавства за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел не заборонених 
законодавством. 

 
5. Заходи щодо виконання Програми 

1. Захист життя, здоров’я, честі, гідності особи, її майна від злочинних 
посягань  

1.1. Розглядати не рідше одного разу на півріччя та при ускладненні оперативної 
обстановки разом з іншими правоохоронними органами, за участю  виконкому міської 
ради питання щодо ефективності заходів, які вживаються на території міста , для 
забезпечення правопорядку та визначати заходи для поліпшення криміногенної ситуації. 

         2016-  2020 рр.  Деражнянске ВП,  виконком міської ради 
1.2. З метою своєчасного виявлення та знешкодження злочинних груп активізувати 

роботу по оперативному відпрацюванню місць збору злочинного елементу для 
підвищення ефективності розкриття злочинів, попередження бандитських та 
терористичних проявів. 

2016-2020рр.                         Деражнянске ВП, УСБУ 

1.1. 1.3. На особливому контролі тримати розшук злочинців, які тривалий час 
знаходяться в розшуку за скоєння тяжких злочинів, зокрема умисних вбивств, тяжких 
тілесних ушкоджень, зґвалтувань. Забезпечити цілодобове чергування співробітників 
паспортного підрозділу ДМС, для негайного надання довідкової інформації стосовно осіб, 
які підозрюються в скоєні злочинів. 

2016-2020 рр.                     Деражнянске ВП 
1.4. Продовжити роботу по впровадженню нових інформаційних технологій в 

діяльність поліції, що дасть можливість здійснювати поточний та повсякчасний контроль 
за станом реєстрації скоєних злочинів, відслідковувати своєчасність і законність 
прийняття по них рішень. 

2016-2020 рр.                     Деражнянске ВП 
1.5. У зв’язку із зростанням кількості осіб без постійного місця проживання, які 

шукають джерела існування за рахунок скоєння злочинів та правопорушень, підняти 
ефективність оперативно-розшукової діяльності щодо осіб, які утримуються в 
приймальнику розподільнику ГУ НП в Хмельницькій області, ізолятору тимчасового 
тримання на предмет їх причетності до скоєння злочинів проти життя, здоров’я, честі, 
гідності особи, її майна від злочинних посягань.  

2016-2020 рр.               Деражнянске ВП 
1.6. З метою попередження грабежів та розбійних нападів на громадян, квартирних 
крадіжок, щоквартально проводити комплексні оперативно-профілактичні операції в 



місцях найбільш уражених цими видами злочинів. Для зменшення кількості розбоїв, 
пограбувань, крадіжок та різних адміністративних правопорушень які скоюються на 
неосвітлених територіях в вечірній та нічний час, в першочерговому порядку здійснити 
освітлення вулиць та прилеглих до них територій. 

2016-2020 рр   Деражнянске ВП, міська рада 
1.7. На виконання Програми Кабінету Міністрів України “Назустріч людям” 

забезпечити проведення консультацій з громадськістю із соціально значущих питань 
державної політики у сфері правоохоронної діяльності (конференції, семінари, форуми, 
громадські слухання, засідання “за круглими столами”, збори, зустрічі з громадськістю, 
теле- та радіо дебати, Інтернет-конференції, телефонні “гарячі лінії). 

2016-2020 рр.   Деражнянске ВП 
 

2. Протидія організованій злочинності і корупції 
2.1. Продовжити роботу з виявлення злочинних угруповань, які спеціалізуються на 

відмиванні грошей, наркобізнесі, організації каналів нелегальної міграції, торгівлі 
людьми, незаконному розповсюдженні зброї, боєприпасів та вибухових речовин і 
використовують одержані кошти для фінансування діяльності міжнародних 
терористичних організацій. 

2016-2020 рр.   Деражнянске ВП, Представник  
                                                   СБУ в  районі  
2.2. Забезпечити відслідковування діяльності підприємств, що мають стратегічне 

значення для економіки держави (області), приділивши особливу увагу нейтралізації 
впливу криміналітету на їх діяльність, недопущення заволодіння пакетами акцій цих 
підприємств організованими групами і злочинними організаціями та корумпованими 
чиновниками.  

2016-2020 рр.                    Деражнянске ВП,Представник  
                                                           СБУ в районі, міська  рада  

2.3. Провести перевірки використання бюджетних коштів, що направляються з 
Державного бюджету в Деражнянський район   для фінансування цільових програм щодо 
виявлення, викриття та знешкодження організованих злочинних груп та злочинних 
організацій в бюджетній сфері. 

2016-2020 рр. 
                                      Виконком  районної  ради, 
                                                         КРВ в м.Деражня  
2.4. Провести перевірки законності отримання та цільового використання кредитів, 

отриманих в установах комерційних банків та інших небанківських установах для 
виявлення, викриття та знешкодження організованих злочинних груп та злочинних 
організацій, які діють в кредитно-фінансовій системі. Забезпечити повноцінне 
супроводження отримання та використання коштів кредитів, що отримуються суб’єктами 
підприємницької діяльності, запобігати фактам махінацій з фінансовими ресурсами. 

2016-2020 рр.                                         Виконком районної  ради. 
 
2.5. На виконання Державної програми “Контрабанді-стоп” здійснити заходи 

протидії контрабанді підакцизних товарів, вивозу з України високоліквідної продукції, 
виявлення, викриття та знешкодження організованих злочинних груп та злочинних 
організацій з міжнародними зв’язками проводити відпрацювання автошляхів району; 
перевiрки складських приміщень комерційних структур, господарської дiяльностi 
пiдприємств з рiзною формою власностi, якi здiйснюють зовнiшньоекономiчнi бартернi 
операцiї, обгрунтованості отримання лiцензiй, законності реалiзацiї готової продукцiї, 
сировини, оприбуткування валютної виручки. 

2016-2020 рр          Представник СБУ в районі, Деражнянский ВП,  управління 
ветеринарної, медицини. 

2.6. Для забезпечення реалізації вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” 
здійснити відпрацювання та перевірки державних органів і установ, на які покладені 
функції контролю за фінансовою, банківською, зовнішньоекономічною діяльністю, 
проведення приватизації, а також видачі ліцензій, пільг і переваг юридичним та фізичним 
особам. 

2016-2020 рр                          Деражнянске ВП 



 
3. Боротьба зі злочинами в сфері економіки 

3.1. Здійснити перевірки руху коштів, які були направленні з бюджетів різних рівнів на 
спеціальні рахунки підприємств, установ та організацій з метою викриття фактів їх 
нецільового використання. При цьому особливу увагу звернути на використання зазначених 
коштів для проведення різного роду урочистих та культурно-масових заходів, оплату штрафів, пені 
за раніше отриманими кредитами, санаторно-курортних пільгових путівок, ремонт та обладнання 
легкових автомобілів, ремонт офісів, закупівлю оргтехніки, безпідставну виплату премій, 
надбавок, перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки з метою одержання дивідендів 
тощо. 

2016-2020 рр                            Деражнянске ВП, КРВ   
3.2. Здійснити перевірки комерційних суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність у сфері надрокористування, з питань наявності документів на право освоєння 
родовищ, кар’єрів тощо, ліцензій (дозволів), відповідного обладнання, джерел його 
походження, законності придбання, оренди, лізингу тощо, розподілу видобутих корисних 
копалин та сплати платежів до бюджету за користування надрами. Ужити заходів з 
обов’язкового інформування  державної адміністрації про порушення ліцензійних умов 
суб’єктами підприємницької діяльності, виходити з клопотаннями про позбавлення 
ліцензій суб’єктів підприємницької діяльності, в яких виявлено порушення чинного 
законодавства при здійсненні даного виду діяльності.  

2016-2020 рр                                Деражнянске ВП 
3.3. Здійснити перевірки законності надання у власність та користування земельних 

ділянок суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а також своєчасності та 
повноти сплати грошових коштів за користування та оренду землі. Приділити 
першочергову увагу законності встановлення та зміни цільового призначення земель, 
щодо яких існують обмеження у використанні. 

2016-2020 рр                Деражнянске ВП,  КРВ ,   виконком міської  ради  
3.4. Проводити спеціальні заходи по виявленню фактів фіктивного підприємництва, 

вносити пропозиції щодо ліквідації підприємницьких структур, діяльність яких створює 
загрозу законним інтересам суспільства. 

2016-2020 рр                           Деражнянске ВП, міська рада  
3.5. Ужити заходів з виявлення та документування протиправних схем, які 

запроваджуються службовими особами підприємств та державних органів, наділених 
розпорядчими функціями, з метою вводу в мережу постачальників сировини, обладнання 
та споживачів готової продукції посередницьких структур, у тому числі фіктивних, 
шляхом застосування яких  вимиваються основні та обігові засоби державних 
підприємств. 

2016-2020 рр                                    Деражнянске ВП , міська  рада  
3.6. Посилити протидію хабарництву і зловживанням з боку керівників та посадових 

осіб органів державної влади і управління, контролюючих структур, керівників 
підприємств, установ та організацій різної форми власності. 

2016-2020 рр                                   Деражнянске ВП 
3.7. Здійснити перевірки законності реформування аграрного сектора економіки 

району. Особливу увагу придiлити збереженню колективного майна, запобiганню 
зловживань з боку посадових осiб, насамперед керiвникiв сільськогосподарських 
виробничих кооперативів та товариств з обмеженою відповідальністю, селянських спілок 
власників, приватних орендних підприємств, агрофірм при відчуженні розпайованої землi 
та майних паїв, попередженню фактiв  нецiльового використання бюджетних позичок. 

2016-2020 рр                                   ДеражнянскЕ ВП 
3.8. Спільно з контролюючими органами району проводити відпрацювання ринків на 

предмет виявлення порушень правил торгівлі, фактів реалізації безакцизної лікеро-
горілчаної, тютюнової та фальсифікованої продукції.  

2016-2020 рр                           міська  рада , Деражнянске ВП 
3.9. В межах визначених законодавством повноважень запровадити у практику 

проведення постійних перевірок (рейдів) у сфері організованої та неорганізованої торгівлі 
оптичними дисками та іншими товарами, що містять об’єкти інтелектуальної власності, з 
метою запобігання та припинення розповсюдження контрафактної продукції. 

2016-2020 рр          Деражнянске ВП, виконком  міської      ради 



 
 

4. Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх  
та молодіжне середовище 

4.1. Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед неповнолітніх, 
встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних злочинів, виявляти 
упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб 
та органів. Вносити подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов 
скоєння злочинів неповнолітніми. 

2016-2020 рр                        Деражнянске ВП, служба у справах неповнолітніх РДА 
4.2. З метою недопущення загострення оперативної обстановки в підлітковому 

середовищі під час літніх шкільних канікул, забезпечення належного правопорядку й 
посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, особливо в місцях дислокації 
дитячих оздоровчих закладів, санаторіїв, будинків відпочинку забезпечити дітей 
організованими формами дозвілля та відпочинку. 

2016-2020 рр               Деражнянске ВП,, служба у справах неповнолітніх,  центр 
соціальної служби для молоді,  виконком  міської  
ради 

4.3. Напередодні шкільних літніх канікул здійснити об’їзди всіх стаціонарних 
дитячих оздоровчих закладів, під час яких виявляти та документувати факти 
розташування біля них розважальних закладів, місць продажу неповнолітнім алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів. При виявленні таких фактів направити до органів місцевого 
самоврядування подання щодо закриття цих закладів. Виявлені факти широко 
висвітлювати в засобах масової інформації. 

2016-2020 рр                      Деражнянске ВП, служба у справах неповнолітніх, 
управління освіти, центр соціальної служби для 
молоді,  виконком міської  ради 

4.4. З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді провести цільові рейди 
по виявленню та поверненню до навчальних закладів дітей, які не приступили до 
навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, усунення факторів негативного 
впливу на неповнолітніх, притягнення згідно чинного законодавства до адміністративної 
відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків по 
вихованню дітей. 

 2016-2020 рр                     Деражнянске ВП,, служба у справах неповнолітніх, 
управління освіти, центр соціальної служби для 
молоді,  виконком сільської  ради 

 
5. Боротьба з незаконним обігом зброї і боєприпасів.  

Запобігання поширенню наркоманії, торгівлі людьми, нелегальній 
міграції, рецидивній злочинності, пияцтву 

і бродяжництву 
5.1. Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно 

використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети і речовини, 
особливо членів етнічних груп злочинного спрямування для своєчасного їх викриття, 
відслідковування і нейтралізації проявів екстремізму та тероризму. 

2016-2020 рр Деражнянске ВП 
5.2. Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів по виявленню та викриттю 

організованих злочинних угруповань, що займаються незаконним обігом наркотиків, 
каналів надходження наркотиків до споживачів і фактів їх збуту, в т.ч. по втягненню в 
наркоманію, ліквідації підпільних нарколабораторій і осередків нелегального 
виготовлення та вживання наркотичних засобів. Запобігти проникненню в Україну 
контрабандних наркотиків, в першу чергу “важких”, викривати злочинну діяльність 
етнічних організованих злочинних груп. 

2016-2020 р                                                Деражнянске ВП 
5.3. Забезпечити розширення співпраці з правоохоронними органами інших держав 

щодо проведення міжвідомчих заходів, організації обміну досвідом роботи, інформацією 
щодо розшуку потерпілих унаслідок торгівлі людьми, а також осіб, причетних до 



вчинення злочинів зазначеної категорії. Вжити заходи щодо посилення контролю осіб, які 
можуть стати жертвами торгівлі людьми.  

2016-2020 р                                               Деражнянске ВП 
5.4. Здiйснити комплекс скоординованих дiй по забезпеченню документування 

перемiщення нелегалiв за схемою "схiд-центр-захiд" для виявлення їх перевізників, 
ліквідації каналів нелегальної міграції, знешкодження організованих злочинних груп та 
злочинних організацій, притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi органiзаторiв та 
учасникiв організованих злочинних угруповань, що контролюють цю дiяльнiсть. 

2016-2020 р                                              Деражнянске ВП 
5.5. Підвищити ефективність заходів, спрямованих на викриття та ліквідацію 

каналів незаконної міграції, насамперед торгівлі людьми, притягнення до кримінальної 
відповідальності організаторів та учасників організованих злочинних угруповань, що 
контролюють цю діяльність. 

Перевірити туристичні організації і при виявленні порушень в даній сфері приймати 
рішення про припинення їх функціонування. 

2016-2020 р Деражнянске ВП 
5.6. Продовжити роботу по облаштуванню спеціальних установ поліції, кімнат 

затриманих в адміністративному порядку відповідно до рекомендацій Європейського 
Комітету проти тортур, передбачити необхідне фінансування. 

2020 р                           Деражнянске ВП 
 
 

6. Охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху 
6.1. Забезпечити своєчасність реагування підрозділів міліції на злочини та інші 

порушення правопорядку. 
2016-2020 р                                               Деражнянске ВП 
6.2. Відповідно до вимог Закону України "Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону" за участю органів державної влади та 
місцевого самоврядування вжити заходів щодо проведення зборів громади з метою 
створення при міській раді громадські формуваня з охорони громадського порядку. 
Забезпечити навчання та координацію діяльності громадських формувань, моральне та 
матеріальне заохочення, виготовлення нарукавних пов’язок і посвідчень членам 
громадських формувань. 

2016-2020 р                             Деражнянске ВП,  виконком  міської  ради 
6.3. Вжити дієвих заходів щодо покращання матеріально-технічного забезпечення  

інспектора поліції. Вирішити питання про можливість  будівництва “будинка шерифа” для  
інспектора поліції. 

2016-2020 р                               Деражнянске ВП,    виконком міської  ради 
6.4. З метою стабілізації обстановки з аварійністю на вулицях і автошляхах, 

попередження та розкриття злочинів, скоєних на автодорогах району, виявлення 
контрабандного переміщення товарів, незаконного перевезення зброї, боєприпасів, 
наркотичної сировини, незаконних мігрантів за окремим планом проводити щомісячні 
комплексні цільові відпрацювання автошляхів .  

2016-2020 р                                    Деражнянськ ВП  
6.5. Провести сезонні профілактичні обстеження вулично-шляхової мережі району, 

за результатами інформувати обласні та місцеві органи влади, прокуратуру для  вжиття 
дієвих заходів по приведенню цієї мережі в безпечний для руху транспорту і пішоходів 
стан, обладнання необхідними засобами організації руху. 

2016-2020 р                                   Деражнянске ВП 
6.6. Провести рейди та відпрацювання по виявленню порушень встановлених умов 

безпечного перевезення небезпечних вантажів, забезпечити контроль по виконанню 
керівниками автогосподарств заходів по підвищенню кваліфікації водіїв залучених до 
перевезень небезпечних вантажів та утриманню транспортних засобів в технічно 
справному стані. 

2016-2020 р                             Деражнянске ВП 
6.8. Перевірити додержання дорожньо-комунальними організаціями, власниками 

установ вимог щодо комплексної забудови  об’єктів дорожнього сервісу місцями для 
стоянки транзитного транспорту, засобами екстреного зв’язку. Внести конкретні 



пропозиції органам місцевої влади по облаштуванню об’єктів дорожнього сервісу 
умовами, що забезпечують захист водіїв, пасажирів, транспортні засоби та вантажі від 
злочинних посягань. 

2016-2020 р                           Деражнянске ВП 
6.9. Провести комплексне обстеження автомагістралей, вулиць  райцентру  по їх 

обладнанню дорожніми знаками маршрутного орієнтування водіїв транзитного 
транспорту та покажчиками напрямку руху до поліції, лікувальних закладів. За 
наслідками внести власникам пропозиції по усуненню виявлених недоліків. 

2016-2020 р                       Деражнянске ВП 
 
 


