
 

 

ПРОЄКТ Комплексна  

оборонно-правоохоронна програма  

Липовецької територіальної громади  на 2021-2025 роки  
 

1. Мета Програми.  
 

   Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована 
Програма. 

 
На тлі посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання 

нестабільності у світі постають нові виклики національній безпеці не лише у 

сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій 

сферах, а і у поширенні зброї масового ураження, тероризмі, транснаціональній 

організованій злочинності, нелегальній міграції, ескалації міждержавних і 

громадянських конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими і охоплюють 

практично всі регіони нашої держави і більшість країн світу. 

В цих умовах проблема національної безпеки протягом останніх років 

розвитку нашої держави у зв’язку з агресією Росії, анексією Криму, 

антитерористичною операцією на сході України, суттєвому зниженню 

економічного розвитку є ключовою в діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування.  

Тому питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування для удосконалення системи 

територіальної оборони, забезпечення воєнної безпеки, забезпечення дієвої 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і 

свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, дотримання принципу 

верховенства права, стану виконання соціально-сервісних функцій, зміцнення 

військової дисципліни, створення умов для реабілітації поранених 

військовослужбовців в регіоні є визначальними. 

Складність ситуації ще полягає у тому, що існуючі моделі, які залишились у 

спадок від Радянського Союзу, національної і воєнної безпеки, правоохоронної та 

судової систем, за багатьма критеріями не відповідають зростаючим потребам 

суспільства та загальновизнаним міжнародним демократичним стандартам у цих 

сферах. 

Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов 

функціонування цих сфер, курс нашої держави на євроінтеграцію детермінують 

потребу в їх реформуванні, адаптації до суспільних потреб і можливостей 

держави. А такі перетворення значною мірою переобтяжують державний бюджет. 

Ефективність системи територіальної оборони та боєздатність з’єднань і 

частин Збройних Сил України є основою захисту населення. Сучасна війна 

ведеться за допомогою дешевої масової сили - місцевих радикалів, люмпенів та 

інших кримінальних елементів, диверсійно-розвідувальних груп, колишніх 

військовиків та правоохоронців, найманців з нестабільних регіонів світу. 

За світовим досвідом найбільш ефективний варіант вирішення проблеми 

такої війни полягає у самозахисті населених пунктів, наявності в них 

воєнізованих загонів самоохорони. Лише негайні дії (за реальним часом) місцевих 

загонів самоохорони, що спираються на підтримку військових частин, здатні 



забезпечити широкий захист мешканців і свої населені пункти від масованих атак 

загонів терористів та бандитських формувань. Вирішення цього питання можливе 

тільки через відповідну організацію територіальної оборони держави в цілому та 

її адміністративно-територіальних одиниць. 

Надзвичайної актуальності на сьогоднішній день набуло питання 

відновлення престижу військової служби. 

Особливої уваги та матеріально-технічних ресурсів потребують питання, 

пов’язані в проведенням антитерористичної операції на сході України. 

              В районі, як і в Україні в цілому високим залишається рівень терористичних 

загроз.  

Потребують підвищеної уваги захист найуразливіших сфер життєдіяльності 

населення та охорони особливо важливих стратегічних об’єктів району. 

           У будь-якому суспільстві органи поліції виконують одну із найважливіших 

державних функцій – забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

Певні позитивні зрушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

Національну поліцію» вже відбулись і головним критерієм оцінки діяльності 

стала довіра населення до поліції. Без докорінної зміни відношення громадян до 

поліцейського, безумовно не можна здійснити якісні зміни в профілактиці та 

боротьбі зі злочинністю. Тому, активна підтримка суспільства та органів влади та 

самоврядування вкрай необхідна. Процес перебудови повинен бути тісно 

пов’язаний, насамперед, із підвищенням якості обслуговування населення.  

Сучасні реалії життя вимагають від органів поліції наукових підходів до 

організації служби, профілактики правопорушень, впровадження новітніх 

технологій для втілення в життя заходів, спрямованих на покращення 

криміногенної ситуації в регіоні, забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях і громадських місцях, оперативного реагування на заяви і повідомлення 

про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Гострою залишається 

проблема дитячої безпритульності та бездоглядності. 

Вжиті організаційні і практичні заходи, сприяли закріпленню і розвитку 

деяких позитивних тенденцій в оперативній обстановці та дозволили зберегти 

контроль за кримінальною ситуацією в районі.  

Разом з тим, аналіз динаміки та структури злочинності, слідча практика та 

вивчення реального стану справ свідчать про тривожні фактори і серйозні 

проблеми в протидії злочинності, вирішення яких, особливо в умовах фінансово-

економічної кризи, потребує мобілізації додаткових зусиль не лише органів 

поліції, але й органів влади та громадськості.  

Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць 

не лише на підприємствах нашого регіону, але й в цілому по Україні негативно 

позначається на рівні побутової злочинності, призводить до збільшення кількості 

випадків шахрайського заволодіння коштами найбільш незахищеної категорії 

населення, пенсіонерів, одиноких та людей похилого віку, крадіжок з торгових 

об’єктів, офісів, квартир та помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, 

пияцтва, протиправних проявів в молодіжному середовищі, серед неповнолітніх 

тощо.  

Станом на 1 грудня 2020 року на території Липовецької об’єднаної 

територіальної  в журналі єдиного обліку Липовецького ВП ГУНП зареєстровано 

3247 заяв та повідомлення про вчиненні кримінальні правопорушення та інші 



події. 2595 матеріали списано до справ канцелярії відділення, по 256-ох матеріалах 

складені адміністративні протоколи. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення 

256 - ти кримінальних правопорушень. По 85 - ти кримінальним провадження 

особам оголошено про підозру.  92 кримінальні провадження було закрито. 

Відсоток розкриття становить 54.1 %. 

 

2. Завдання (цілі та пріоритети) Програми 

 
  Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є : 

- забезпечення національної безпеки та протидія тероризму; 

- профілактика правопорушень, усунення причин та умов їх 

виникнення;  

- посилення забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, створення безпечних умов життя громадян; 

- підтримання публічної безпеки і порядку;  

- розроблення комплексу заходів щодо недопущення рецидивної 

злочинності серед підоблікових осіб; 

- зменшення рівня захворюваності, як засуджених так і персоналу 

державної кримінальної служби на туберкульоз та ВІЛ-СНІД; 

- активізація роботи з питань протидії незаконній міграції; 

- посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього 

руху;  

- забезпечення проведення заходів із запобігання та виявлення 

адміністративних і кримінальних правопорушень у сфері оподаткування; 

- відновлення довіри до бізнесу, як одного з факторів забезпечення 

проведення господарювання області прозорої та легальної виробничо-

комерційної діяльності, створення економічного інструменту боротьби з 

корупцією; 

- профілактика злочинності в сфері оподаткування, проведення заходів, 

спрямованих на виховання законослухняного громадянина, встановлення 

рівноправних відносин між платниками податків та фіскальними органами;  

- мобілізація зусиль органів місцевого самоврядування, державної 

податкової служби області, інших відомств з метою збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів шляхом детінізації економіки та легалізації капіталів 

некримінального походження, декриміналізацію процесів податку на додану 

вартість. 

Враховуючи стан та основні тенденції розвитку криміногенної ситуації, 
комплекс соціальних та економічних факторів, що прямо впливають на неї, 
пріоритетними визначено наступні напрямки та завдання: 

- оперативне реагування на заяви і повідомлення про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо 
припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, 
забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних 
рішень; 

- служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 



системності в роботі з профілактики, розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень;  

- посилення протидії економічній і організованій злочинності та 
корупції, забезпечення ефективної роботи спрямованої на оздоровлення 
економічної інфраструктури та системи державного управління; 

- попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів;  

- удосконалення профілактики злочинності в дитячому середовищі, 
посилення захисту прав дітей;   

- протидія торгівлі людьми та кіберзлочинності; 
- продовження реформування правоохоронних органів відповідно до 

європейських стандартів;  
- впровадження проєкту « Поліцейський офіцер громади» 
- удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення 

ефективного виконання покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

- підвищення рівня кадрового забезпечення оперативно-службової 
діяльності, професіоналізму поліцейських, їх правового захисту;  

- забезпечення максимального спрощення, швидкості та прозорості 
процедур надання адміністративних послуг; 

- здійснення концептуального переходу на принципи соціального 
обслуговування населення в реалізації завдань оперативно-службової діяльності; 

- системна взаємодія із засобами масової інформації та інституціями 
громадянського суспільства в реалізації принципів гласності та відкритості в 
правоохоронних органах; 

- забезпечення дієвого функціонування інтегрованих баз даних та їх 
ефективного використання в оперативно-службовій діяльності. 
 

 

3. Шляхи розвязання головних проблем та догягнення 

поставлених цілей 

 
 Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з районного бюджету та інших не заборонених 

законодавством України джерел (міжнародних грандів, благодійних коштів 

тощо). Це дозволить протягом п’яти років підтримувати обороноздатність району 

та держави у належному стані, здійснити узгоджені заходи судовими, 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що 

зумовили їх вчинення, створити у Липовецькому районі належні умови для 

діяльності правоохоронних органів, роботи судів та учасників судових процесів, 

забезпечити їх захист та доступ до повної інформації щодо діяльності 

правоохоронних органів, розгляду справ у судах. 

        Пріоритети, напрями їх реалізації та заходи Програми подані у додатку 1.  

           

4. Ризики та можливі перешкоди 
 



Найпершою складовою ризиків та можливих перешкод у виконанні завдань, 

визначених Програмою безперечно є корупційні ризики і насамперед високий 

рівень корупції у державно-управлінській сфері. До числа найбільш поширених 

корупційних ризиків в діяльності як суддів, працівників органів прокуратури, 

правоохоронців та державних службовців належать їх  не доброчесність, 

безконтрольність з боку керівництва, виникнення конфлікту інтересів та 

наявність дискреційних повноважень. 

До другої складової ризиків та перешкод належать економічні.  

Виходячи з ситуації в українській економіці, а також з тенденцій, які 

спостерігаються в процесі її реформування, можна виділити основні внутрішні та 

зовнішні загрози економічній безпеці України. 

Внутрішні загрози: 

• відсутність на державному рівні розробленої концепції та системи 

економічної безпеки; 

• низький рівень науково-технічного потенціалу, втрата лідерства на важливих 

напрямках науково-технічного розвитку; 

• високий рівень зношеності матеріально-технічної бази багатьох економічних 

галузей, передусім матеріального виробництва; 

• усунення держави від монополії у виробництві й реалізації алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів, необґрунтована лібералізація 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• надто різка диференціація у доходах та споживанні населення, зростання 

рівня бідності; 

• негативна, антисоціальна політика у сфері приватизації, що призводить до 

значного заниження вартості об'єктів приватизації; 

• криміналізація економіки, зростання її «тіньового» сектора, поширеність 

організованої злочинності на ключові галузі економіки України; 

• недосконалість законодавства у сфері економічних відносин та механізмів 

формування економічної політики; 

• низький рівень заробітної плати, відсутність мотивації до праці тощо. 

Зовнішні загрози: 

• зниження інвестиційних надходжень в економіку держави; 

• значна частка сировинного експорту у зовнішньоекономічній діяльності та 

втрата традиційних ринків збуту; 

• залежність забезпечення України від імпорту продовольчих товарів, товарів 

повсякденного попиту, технологічної продукції стратегічного значення; 

• скуповування іноземними фірмами підприємств України з метою усунення їх 

як з зовнішніх, так і внутрішніх ринків збуту; 

• негативний вплив на національну економіку світових фондових, фінансових 

та валютних ринків; 

• високий рівень зовнішнього боргу тощо. 

До третьої складової ризиків відносяться соціальні, які мають об’єктивний 

характер і наступають незалежно від волі людини. Це насамперед безробіття та 

малозабезпеченість. 

За умов, що наразі склалися в Україні та світі, зростає роль стратегії національної 

безпеки, яка має полягати не так у захисті держави та її політичних інститутів, як 

- людини і суспільства. Основним принципом стратегії національної безпеки має 

бути принцип балансу інтересів людини, суспільства та 



5. Контроль за ходом  виконання заходів Програми    

  Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 

комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

  Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на спільних 

засіданнях постійних комісій Липовецької міської ради  два рази на рік і не рідше 

одного разу на рік вноситься на розгляд пленарних засідань сесій Липовецької 

міської ради. 



Додаток до програми 

 

 ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ  ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ 
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у т.ч. за роками 

Очікуваний   

результат 
 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                                                                                       

1.2.1. Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громади 

1.2.1.1. 

Забезпечення груп реагування 

патрульної поліції (ГРПП): 

-логістичними пристроями(планшетами) 

-жилетами із світлоповертальними 

стрічками; 

-індивідуальними відеореєстраторами; 

-автомобільними реєстраторами. 

-придбання паливно-мастильних 

матеріалів, засобів утримання 

службового автотранспорту 

(автозапчастини, мастильні засоби, шини 

та інше); 
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2
1
-2

0
2
5
 

Виконавчий 

комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
500 100 100 100 100 100 

Покращення 

якості 

обслуговуван

ня громадян 

з питань 

правоохорон

ної 

діяльності 



1.2.2.2. 

Забезпечення проведення заходів,  

навчань та тренувань відділення поліції, 

спільних груп розрахунку по боротьбі з 

тероризмом, зокрема: 

- придбання радіостанцій; 

- придбання паливно-мастильних 

матеріалів, засобів утримання 

службового автотранспорту 

(автозапчастини, мастильні засоби, шини 

та інше); 

- придбання засобів та обладнання 

для оснащення режимних об’єктів. 
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Виконавчий 

комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
500 100  100 100  100  100  

Попередженн

я можливих 

фактів 

терористичн

их проявів 

1.2.2.3 

- Проведення реконструкцій приміщень, 

капітальних та поточних ремонтів 

адміністративних будівель, спортивних 

залів та споруд; 

-обладнання відповідною комп’ютерною 

і оргтехнікою, витратними матеріалами, 

офісними меблями, канцелярським 

приладдям та папером, тощо 
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Виконавчий 

комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
1000 200  200 200  200  200 

Покращення 

якості 

обслуговуван

ня громадян 

з питань 

правоохорон

ної 

діяльності 

1.2.2.4 

Придбання службового автомобілю 

«Renault Logan» для дільничних офіцерів 

поліції.   
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Виконавчий 

комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
390 

390  

 
- - - -  

1.2.3. 

 

Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин 

 

1.2.3.1. 

Проведення комплексу заходів, 

спрямованих на припинення 

кримінального обігу зброї та вибухівки, 

попередження і розкриття злочинів з їх 

застосуванням 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5  5  5  5  

Покращення 

профілактика 

скоєння 

злочинів з 

використанн

ям 

вогнепальної 

зброї 

1.2.4. Боротьба з рецидивною злочинністю 

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/renault-logan-1-2-gaz-2013-lizing-ili-kredit-IDHOKcE.html#77de952fa6


1.2.4.1. 

Забезпечення належного обліку і 

вивчення осіб, які були раніше засуджені 

і утримуються в місцях позбавлення волі 

після повторного засудження.  

За результатами вивчення та аналізу 

причин та умов, що сприяли вчиненню 

цими особами повторних кримінальних 

правопорушень, вживати заходів 

протидії рецидивній злочинності. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

кількості 

рецидивних 

злочинів 

1.2.5. Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення 

1.2.5.1. 

Здійснення заходів регулювання та 

контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів 

шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок за дотриманням 

суб’єктами господарювання ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Унеможливл

ення 

незаконного 

витоку 

наркотичних 

засобів, 

психотропни

х речовин і 

прекурсорів 

1.2.5.2. 

Вжиття заходів щодо інформування 

населення про наслідки вживання 

наркотичних засобів Організувати 

роз’яснювальну роботу у друкованих та 

аудіовізуальних засобах масової 

інформації, проведення засідань 

“круглих столів”, із залученням лікарів, 

педагогів, працівників центрів 

соціальних служб для молоді, соціологів, 

працівників ОВС щодо стратегії 

державної політики у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та 

створити цикл телепередач 

антинаркотичної спрямованості на 

основі науково обґрунтованих методів 

оцінки їх ефективності 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виховання у 

населення 

правової 

свідомості та 

інформовано

сті про 

проблеми 

наркоманії та 

розповсюдже

ння ВІЛ-

інфекції 



1.2.5.3. 

Проведення щорічних спеціальних 

комплексних операцій “Допінг” та 

“Батискаф” з метою виявлення джерел і 

каналів надходження наркотичних 

засобів у незаконний обіг, а також 

психотропних речовин та прекурсорів з 

аптечних складів, інших місць їх 

зберігання та реалізації 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Недопущенн

я 

незаконного 

обігу 

наркотичних 

засобів, 

прекурсорів 

та 

психотропни

х речовин 

1.2.5.4. 

Організація у встановленому порядку 

проведення комплексу заходів для 

викриття і ліквідації каналів 

контрабандного надходження в район  

наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів,  знешкодження 

нарколабораторій, усунення умов, що 

сприяють їх створенню 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виявлення та 

знешкодженн

я каналів 

нелегального 

надходження 

наркотичних 

речовин на 

територію 

області та 

держави 

1.2.5.5. 

Проведення щоквартальних перевірок у 

розважальних закладах та місцях 

проведення масового дозвілля молоді 

(кафе, дискотеки, нічні клуби, тощо), з 

метою припинення діяльності тих, де 

виявлено факти торгівлі або вживання 

наркотичних засобів і психотропних 

речовин 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

рівня 

поширеності 

наркоманії 

серед молоді  



1.2.5.6. 

Проведення у навчально-виховних 

закладах шляхом регулярного 

інтерактивного навчання, міні-тренінгів, 

семінарів, виступів з використанням 

аудіо та відеотехніки та оперативно-

профілактичні заходи з метою 

запобігання проникнення до них 

наркотичних засобів та психотропних 

речовин і поширенню їх серед школярів 

та студентів 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

рівня 

поширеності 

наркоманії 

серед молоді 

та 

недопущення 

вживання 

наркотиків у 

серед молоді 

1.2.5.7. 

Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо відповідальності 

за незаконний посів маку та конопель та 

заходи з метою виявлення і знищення 

незаконних посівів нарковмісних рослин 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25                                                                   5  5  5  5  5  

Виявлення та 

знищення 

незаконних 

посівів 

рослин, що 

містять 

наркотичні 

речовини 

1.2.6. 

 

Протидія торгівлі людьми 

 

1.2.6.1. 

Здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання діяльності організованих 

злочинних угруповань, які 

спеціалізуються на вивезені молодих 

жінок до іноземних держав для 

сексуальної експлуатації, а також 

вербуванні та вивезені громадян України 

для експлуатації їх праці за кордоном. 

У разі одержання інформації про ознаки 

підготовки або вчинення злочинів, 

вжити відповідних заходів правового 

реагування відповідно до закону 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення  

ризику 

потрапляння 

до 

сексуального 

та трудового 

рабства 

дітей, молоді, 

інших 

незахищених 

категорій 

населення 



1.2.6.2. 

Розповсюдження довідника організацій 

та установ, де можна отримати 

юридичну, психологічну та соціальну 

допомогу особам, які постраждали від 

злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми 

чи інших насильницьких дій 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення  

ризику 

потрапляння 

до 

сексуального 

та трудового 

рабства 

дітей, молоді, 

інших 

незахищених 

категорій 

населення 

1.2.6.3. 

Розповсюдження пам’ятки з 

роз’ясненням законодавства України та 

норм міжнародного права, що стосується 

захисту прав та інтересів жінок і дітей та 

підготувати цикл передач і статей в 

газетах щодо засобів і методів, які 

використовуються торгівцями людьми 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

рівня 

поінформова

ності за 

допомогою 

ЗМІ у 

заходах з 

протидії 

торгівлі 

людьми 

1.2.6.4. 

Участь у проведенні семінарів та 

тренінгів практикуючих психологів з 

питань протидії торгівлі людьми, 

профілактики потрапляння дітей в 

рабство в школах та навчальних 

закладах, висвітлення заходів із 

запобігання сексуальному рабству та 

торгівлі людьми, надання допомоги 

особам, що постраждали від злочину.  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Збільшення 

кількості  

реінтегрован

их осіб на 

50% 

1.2.6.5. 

Організація контролю за дотриманням 

суб’єктами підприємницької діяльності 

законодавства у сфері модельного, 

туристичного та розважального бізнесу, 

а також посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, 

порушення якого створює умови для 

торгівлі людьми, та притягнення до 

відповідальності винних осіб  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

ризику 

потрапляння 

до 

сексуального 

рабства 



1.2.7. 
 

Протидія незаконній міграції 

1.2.7.1. 

Перевірка навчальних закладів, 

туристичних організацій та інших 

суб’єктів підприємницької діяльності, 

які приймають іноземців, з метою 

виявлення серед них таких, що не 

виконують зобов’язань стосовно 

перебування іноземців у державі. 

Перевірка готелів, гуртожитків, 

приватного житлового фонду та інших 

закладів, що надають готельні послуги, з 

метою виявлення серед них таких, що 

надають послуги іноземцям, які 

незаконно перебувають на території 

України 

2
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5
 

Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виявлення 

фактів 

безпідставної 

легалізації 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

1.2.7.2. 

Відпрацювання залізничних станцій, 

автовокзалів, автотранспорту з метою 

виявлення випадків перевезення та 

переховування  іноземців, які незаконно 

перебувають на території України 

 

 

2
0
2
1
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5
 

Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Запобігання 

незаконній 

міграції 

1.2.7.3. 

Виявлення каналів (в’їзд, перевезення, 

розміщення, легалізація, виїзд) 

незаконної міграції іноземців в Україну, 

встановлення організаторів та 

пособників незаконного переміщення 

осіб через державний кордон України. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Викриття 

організована

них 

злочинних 

угрупованнь 

з 

міжрегіональ

ними та 

міждержавни

ми зв'язками 

1.2.8. Протидія злочинності серед неповнолітніх 



1.2.8.1. 

Проведення профорієнтаційних заходів з 

дітьми, які перебувають на обліках та 

потребують соціального захисту. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

стану 

поінформова

ності дітей 

1.2.8.2. 

Забезпечення централізованого обліку 

сімей, де батьки негативно впливають на 

дітей, вживають алкогольні напої, не 

виконують обов’язків з їх виховання та 

систематично проводити відповідні 

профілактичні заходи, та надавати 

необхідну допомогу батькам та дітям з 

неблагополучних сімей 
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1
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Покращення 

соціального 

захисту дітей 

1.2.8.3. 

Проведення заходів оперативно-

профілактичного та попереджувально-

правоохоронного характеру у напрямках 

та пріоритетах, непередбачених 

типовими планами операцій “Діти 

вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна 

сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та 

“Ялинка”. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5  5  5  5  

Зменшення 

дитячої 

бездогляднос

ті та 

безпритульно

сті, 

профілактика 

та 

попередженн

я негативних 

проявів серед 

дітей 



1.2.8.4. 

Вжиття комплексу заходів, в обсягах 

понад визначених типовими планами, 

спрямованих на своєчасне виявлення 

сімей, де батьки негативно впливають на 

дітей, вживають алкогольні напої, не 

виконують обов’язків з їх виховання. 

Проводити профілактичні рейди з  

відпрацювання району з метою 

виявлення бездоглядних та 

безпритульних дітей з наданням їм в 

подальшому соціального захисту. 

2
0
2
1
-2

0
2

5
 

Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

дитячої 

бездогляднос

ті та 

безпритульно

сті, 

профілактика 

та 

попередженн

я негативних 

проявів серед 

дітей  

1.2.8.5. 

Підвищення стану поінформованості 

учнівської, студентської молоді в 

навчальних закладах області щодо 

відповідальності за вчинення 

кримінальних і адміністративних 

правопорушень 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

стану 

поінформова

ності дітей 

1.2.8.6. 

Забезпечення розповсюдження буклетів 

щодо ведення здорового способу життя, 

недопущення вчинення правопорушень, 

вживання наркотичних та психотропних 

речовин, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів з метою 

розповсюдження їх в навчальних 

закладах 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

стану 

інформовано

сті дітей 

1.2.8.7. 

Здійснення контролю за дотриманням 

культурно-розважальними закладами, 

ігровими залами, комп’ютерними 

клубами нормативно-правових актів 

щодо порядку відвідування їх дітьми, 

заборони продажу алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди  проституції, 

насилля, жорстокості 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Покращен

ня 

профілакти

ки 

правопору

шень 

серед дітей 



1.2.8.8. 

Своєчасне виявлення, інформування 

відповідних органів та забезпечення 

ведення обліку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 

дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах і громадян 

України, які бажають взяти їх на 

виховання  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

дитячої 

безпритуль

ності та 

бездоглядн

ості 

1.2.9. Посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму 

1.2.9.1 

Проведення у навчальних закладах 

району регулярних оперативно-

профілактичних заходів з метою 

запобігання вживання спиртних напоїв 

серед школярів і студентів та 

попередження негативних соціальних 

наслідків і шкоди їх здоров’ю  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потреб 

Зменшення 

кількості 

злочинів та 

правопоруше

нь в стані 

алкогольного 

сп’яніння 

1.2.9.2 

Проведення систематичних оперативно-

профілактичних операцій в населених 

пунктах району з метою виявлення та 

вилучення самогону, фальсифікованих 

спиртних напоїв, недопущення фактів їх 

продажу, попередження злочинів, інших 

порушень, що можуть бути вчинені на 

ґрунті пияцтва 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

кількості 

вогнищ 

самогоноварі

ння та 

злочинів, 

вчинених в 

стані 

алкогольного 

сп’яніння 

1.2.9.3 

Проведення регулярних перевірок у 

розважальних закладах та місцях 

проведення дозвілля молоді з метою 

недопущення фактів продажу та 

вживання алкогольних напоїв 

неповнолітніми та молоддю 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

злочинів та 

правопоруше

нь в стані 

алкогольного 

сп’яніння 



1.2.9.4 

Постійне здійснення заходів з виявлення 

порушень антиалкогольного 

законодавства в закладах торгівлі та 

громадського харчування, на 

виробництві і в громадських місцях. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

злочинів та 

правопоруше

нь в стані 

алкогольного 

сп’яніння 

1.2.9.5 

Забезпечення виявлення осіб, які 

зловживають алкоголем, шляхом 

проведення відповідних профілактичних 

наркологічних оглядів, анкетного 

опитування та взяття їх на облік 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виявлення 

осіб, хворих 

на алкоголізм 

на ранніх 

стадіях  

1.2.10. Підвищення безпеки дорожнього руху 

1.2.10.1 

Підготовка тематичних сюжетів з 

безпеки дорожнього руху для 

інформування населення 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5 5 5  5  

Формування 

стереотипів 

безпечної 

поведінки та 

правової 

свідомості 

населення 

1.2.10.2 

Створення та обладнання в  

загальноосвітніх школах інших 

навчально-виховних закладах 

майданчиків з безпеки дорожнього руху 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
50 10  10  10  10  10  

Зменшення  

рівня 

дитячого 

дорожньо-

транспортног

о 

травматизму 



1.2.10.3 

Видання та розповсюдження серед 

учасників дорожнього руху брошур, 

плакатів, листівок, пам’яток з тематики 

безпеки дорожнього руху, інформацією 

щодо місць концентрації ДТП, 

дорожньої інфраструктури тощо. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5 5  5 5 

Формування 

у дітей та 

дорослих 

стереотипів 

безпечної 

поведінки на 

вулично-

шляховій 

мережі 

1.2.11 Впровадження проєкту « Поліцейський офіцер громади» 

1.2.11.1 

Поліцейський офіцер громади буде нести 

службу лише на території громади, також 

на відмінну від дільничного офіцера поліції 

він буде слідкувати за дотримання ПДР на 

території обслуговування та проводити 

роботу по лінії дозвільної системи; 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Покращення 

надання 

правової 

допомоги та 

юридичної 

обізнаності 

населення 

1.2.11.2 

Виділення на території ОТГ необхідне 

службове приміщення  - поліцейська 

станція , що належить громаді; 

Обладнання поліцейської станції офісними 

меблями та технікою відповідно до 

кількості робочих місць – стіл, стільці, 

шафа для одягу, стаціонарний комп’ютер 

ноутбук, сейф, телефонний апарат, 

засобами пожежогасіння, аптечкою та 

картою – схемою території обслуговування, 

канцелярськими товарами та доступом до 

мережі інтернет. 
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 Виконавчи

й комітет 

Липовецьк

ої міської 

ради 

Місцевий  

бюджет 
750 150  150  150  150  150  

Покращення 

якості 

обслуговування 

громадян з 

питань 

правоохоронної 

діяльності 

1.2.11.3 

Забезпечення поліцейського офіцера 

громади паливо – мастильними матеріалами 

до автомобіля; 2
0
2
1
-2

0
2
 Виконавчи

й комітет 

Липовецьк

ої міської 

ради 

Місцевий  

бюджет 
500 100  100  100  100  100  

Покращення 

якості 

обслуговування 

громадян з 

питань 

правоохоронної 

діяльності 



1.2.12 Інформаційна діяльність та комунікація з громадськістю з питань оборони та правоохоронної діяльності  

1.2.12.1. 

Виготовлення відео та аудіоматеріалів, які 

створюють позитивний імідж 

правоохоронця ( поліцейського ) та їх 

демонстрація на каналах місцевого  радіо  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підняття 

авторитету 

людини у 

формі, 

створення 

позитивного 

образу 

правоохоронця 

1.2.12.2. 

Виготовлення та розміщення плакатів, які 

пропагують та популяризують роботу  в 

правоохоронних органах та розміщення їх 

на рекламоносіях (білбордах, сітілайтах 

тощо)   
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцеви

й  

бюджет 

25 5   5  5  5 5  

Покращення 

показників 

добору 

кандидатів для 

служби за 

контрактом 

Всього  
Вільний 

залишок 
3840 1080 690 690 690 690  

 


