
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 3 травня 2012р. № 16/13
м.Нововолинськ

  Про Програму діяльності 
 відділу муніципальної поліції
 Нововолинської міської ради на 2012р.

З  метою  забезпечення  на  території  міста  законності,  правопорядку, 
охорони  прав,  свобод  і  законних  інтересів  територіальної  громади,  для 
здійснення  постійного  контролю за  станом благоустрою та  притягнення  до 
відповідальності  порушників  законодавства  про  благоустрій  та  Правил 
благоустрою  м.Нововолинська,  з  питань  незаконної  торгівлі,  самовільного 
будівництва, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада

  В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Програму  діяльності  відділу  муніципальної  поліції 
Нововолинської міської ради на 2012 рік (додається).

2.  Фінансовому  управлінню  (Бурочук  Г.В.)  при  внесенні  змін  до 
міського бюджету передбачити видатки на утримання відділу  муніципальної 
поліції Нововолинської міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого 
заступника міського голови, секретаря міської ради В.Д.Рожелюк.

 

Міський голова                                                               В.Б.Сапожніков 

Орєхов 63266



ПРОГРАМА 
діяльності  відділу муніципальної поліції Нововолинської міської ради  

на 2012рік  

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Нововолинська міська рада

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення документа

Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської 
ради  від  26.04.12р.  №145  „Про  проект  Програми 
діяльності  відділу  муніципальної  поліції 
Нововолинської міської ради  на 2012рік”

3. Співрозробники Програми

Постійна  комісія  міської  ради  з  питань  депутатської 
діяльності, захисту прав людини, законності, боротьби 
із злочинністю, відділ оборонно-мобілізаційної роботи, 
Нововолинський  міський  відділ  УМВС,  відділ  ДАІ 
УМВС України

4. Відповідальний виконавець 
Програми Відділ муніципальної поліції

5. Учасники Програми

Постійна комісія міської ради з питань депутатської 
діяльності, захисту прав людини, законності, боротьби 
із злочинністю, відділ оборонно-мобілізаційної роботи, 
відділ містобудування та архітектури, відділ НС та 
ЦЗН, екологічна інспекція в м.Нововолинську, ВУКГ

6. Термін реалізації Програми 2012 рік

7.
Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

міський бюджет

8.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, тис.грн

13,2

2. Визначення проблеми  на розв’язання якої спрямована програма

Побудова демократичної  держави передбачає  пріоритетне забезпечення 
законних прав,  обов’язків  та  свобод особистості,  охорону її  честі  і  гідності, 
відчуття  реального  поліпшення  громадської  безпеки.  Вирішення  проблем 
забезпечення правопорядку в нових умовах значним чином залежить від чіткої, 
злагодженої,  чітко  налагодженої  роботи  органів  внутрішніх  справ  України, 
зокрема різнопланової діяльності муніципальної поліції. Головними аспектами 
цієї  діяльності  є:  забезпечення  громадського  порядку  та  безпеки;  робота  з 
профілактики правопорушень та злочинів.

Через  неналежне  матеріально-технічне  забезпечення  спостерігається 
незадовільний  рівень профілактики правопорушень, неефективність  міського 
відділу внутрішніх справ у організації громадського порядку, охорони довкілля, 
ліквідації  стихійних  ринків,  дотримання  правил  торгівлі,   правил  тиші  та 
контролю  за дотриманням правил санітарії і благоустрою території міста. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 3.05.12р. № 16/13



Тому рішення Нововолинської міської ради спрямоване на стабілізацію 
роботи відділу муніципальної поліції та можливість розширення відділу.
2. Мета Програми

Метою Програми відділу муніципальної  поліції  Нововолинської  міської  ради  на  2012 рік  (далі  – 
Програма) є підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, посилення контролю за станом 
правопорядку  в  громадських  місцях,  сприяння   роботи  органів  внутрішніх  справ  з 
профілактики  правопорушень, виконання  правил  з  питань  благоустрою, 
підвищення  ефективності  реагування  у  разі  загрози  та  виникнення 
надзвичайних ситуацій і подій. 

Програма розроблена у відповідності із Законом України   «Про місцеве 
самоврядування  в  Україні»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної 
та інших форм власності» та на виконання вимог Указів Президента України 
"Про  заходи  щодо  подальшого  зміцнення  правопорядку,  охорони  прав  і 
свобод громадян" від  18 лютого 2002 року №143/2002,  "Про заходи щодо 
забезпечення особистої безпеки громадян та  протидії  злочинності"  від 19 
липня 2005 року № 1119.  

3.  Обґрунтування  шляхів  і  засобів  розв’язання  проблеми,  обсягів  та 
джерел фінансування

Фінансування  заходів  щодо  виконання  Програми  здійснюється  за 
рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, 
не заборонених законодавством.

          Матеріально -  технічне забезпечення відділу муніципальної  поліції  здійснюється за рахунок 
міського бюджету. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 
формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. 
Для  забезпечення  реалізації  Програми  передбачається  також  залучення 
благодійних внесків.

Обгрунтування фінансового  забезпечення  виконання  Програми  приводиться  у додатку  до  цієї 
Програми.

З метою системного аналізу реалізації Програми, проводитиметься щорічний моніторинг виконання 
запланованих заходів.

       4. Основні завдання та напрямки реалізації Програми.

Основними завданнями Програми є:
забезпечення  виконання  рішень  міської  ради,  виконавчого  комітету  з  питань,  що  стосуються 

громадського  порядку  та  безпеки  життєдіяльності  громадян,  дотримання  правил  з  питань  благоустрою, 
торгівлі, паркування автотранспорту, підтримання в належному санітарному стані території міста;

участь в забезпеченні громадського порядку під час проведення масових акцій;
надання  допомоги  відділу  транспорту  і  зв’язку  Нововолинської  міської  ради  в  забезпеченні 



громадського порядку при перевезенні пасажирів в міському пасажирському транспорті; 
своєчасне та достовірне інформування служб життєзабезпечення та відповідних організацій, в тому 

числі, про виникнення надзвичайних ситуацій;
забезпечення охорони будівель органів місцевого самоврядування, об’єктів комунальної власності; 
участь в забезпеченні охорони території, об’єктів, особистого майна громадян під час виникнення 

надзвичайних ситуацій;
участь у забезпеченні проведення карантинних заходів при виникненні  епідемій, епізоотій тощо;
участь  в забезпеченні  виконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської  ради щодо 

розміщення рекламних матеріалів.

Очікувані результати.

Реалізація Програми дозволить:
підвищити рівень безпеки громадян, покращити криміногенну обстановку в місті, скоротити кількість 

злочинів та правопорушень в місцях масового перебування людей; 
підвищити ефективність роботи по профілактиці та попередженню  правопорушень;
забезпечити чистоту та порядок, підвищити рівень благоустрою на території міста; 
обмежити торгівлю у невстановлених місцях;
поповнення міського бюджету за рахунок справляння місцевих податків і зборів;
підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації та події, зменшити їх негативні наслідки.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

      Муніципальна  поліція  у  своїй  діяльності  підпорядковується
міському голові та підконтрольна міській раді. Нагляд за дотриманням законів муніципальною поліцією 
здійснюється в порядку, визначеному Конституцією і Законами України.

 Постійний  контроль  за  виконанням  Програми  здійснюється  виконавчим  комітетом  Нововолинської 
міської ради. Координує роботу муніципальної поліції   перший заступник міського голови, секретар міської 
ради В.Д.Рожелюк.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює фінансове управління виконавчого 
комітету міської ради.

Муніципальна поліція щорідше звітується перед міською радою та її виконавчими органами про виконану 
роботу. 

     

           Секретар міської ради        В.Д.Рожелюк





5. Перелік завдань і заходів  міської програми діяльності муніципальної поліції Нововолинської міської ради на 2012рік та результативні показники

№
з/п

Назва напряму 
діяльності

Перелік заходів програми; терміни їх виконання;
виконавці

Орієнтовні обсяги 
фінансування,грн.

Очікуваний результат

   2012рік

1                   2                                                3     4           5
1. Забезпечення 

територіального 
правопорядку

Проведення перевірок  та рейдів на території міста 13,2 тис.грн. Покращення умов 
життєдіяльності громади 
міста

   6.  Напрями діяльності та заходи діяльності муніципальної поліції Нововолинської міської ради на 2012 рік

№п/п Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк виконання заходу, 
або періодичність 
проведення

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), 
тис.гривень:

Очікуваний
результат

1. Контроль за 
благоустроєм міста

1. Проведення 
перевірок  та рейдів 
на території міста

постійно Відділ 
муніципальної 
поліції

Місцевий 
бюджет

13,2 Покращення 
умов 
життєдіяльно
сті громади 
міста
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