
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 
 

Відділ освіти та культури Любешівської районної державної адміністрації 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОГРАМИ Програма профілактики правопорушень в районі 

на 2016-2020 роки 
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ ПРОГРАМИ 

Любешівське ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у 
Волинській області, Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Розпорядження першого заступника голови районної 
державної адміністрації від 05 лютого 2016 року №39 
«Про схвалення проєкту Програми профілактики 
правопорушень на 2016-2020 роки» 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Любешівський район 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Любешівське ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у 
Волинській області, районний підрозділ 
Любешівської кримінально-виконавчої інспекції 
УДДУ ПВП у Волинській області, головний 
спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції апарату 
райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, служба у справах дітей 
райдержадміністрації, Любешівський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
виконавчі комітети селищної та сільських рад, 
редакція районної газети «Нове життя», районний 
підрозділ кримінально-виконавчої інспекції УДДУ 
ПВП у Волинській області 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Мета Програми полягає у запобіганню виникнення 
умов, що сприяють вчиненню правопорушень і 
злочинів, удосконалення методів роботи їх 
профілактики, забезпеченні захисту конституційних 
прав та свобод людини на основі чітко визначених 
пріоритетів, створенні умов для проведення 
ефективної правової та виховної роботи серед 
населення, поступового нарощування зусиль у цій 
справі правоохоронних органів, органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування та 
громадськості. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть змогу:  
- активізувати діяльність органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, 
пов’язану з профілактикою правопорушень, 
удосконалити механізм координації роботи із 
залучення до цього процесу громадськості;  
- створити систему профілактики 
правопорушень і злочинів, спрямовану на соціальну 
адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 
посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, 



злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, 
іншими антисоціальними явищами;  
- підвищити рівень правової освіти населення 
та правового виховання молоді шляхом 
запровадження сучасних форм і методів 
профілактики, розроблення інформаційно-
пропагандистських та культурно-виховних програм;  
- удосконалити систему контролю за станом 
роботи із запобігання хабарництву і корупції, іншим 
зловживанням посадових і службових осіб та 
своєчасного їх виявлення;  
- запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми, виявлення та притягнення до 
кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх 
вчинення;  
- виконання інформаційно-пропагандистських 
та культурно-виховних програм профілактики 
правопорушень. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1hRdYcOYEyKm8YH8Fj
9n_DTxTTqBOwMo_/view?usp=sharing 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ 

-  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  
 


