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ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Маневицький район  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Особи, в тому числі неповнолітні, схильні до вчинення 
протиправних дій, злочинів  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Мета: запобігання виникненню умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень, терористичних актів та 
удосконалення методів роботи з їх профілактики, 
забезпечення захисту конституційних прав та свобод 
людини на основі читко визначених пріоритетів, 
створення умов для проведення ефективної правової та 
виховної роботи серед населення, поступове 
нарощування зусиль у цій справі правоохоронних 
органів, органів місцевого самоврядування та 
громадськості.  
 
Основні завдання:  
- Удосконалення форм і методів профілактики 

правопорушень та підвищення ефективності 
оперативно-розшукових заході у сфері протидії 
організованій злочинності та корупції. 

- Оптимізація структури органів, установ та 
організацій, що здійснюють заходи з профілактики 
правопорушень. 

- Підвищення рівня фахової підготовки посадових і 
службових осіб, що здійснюють заходи з 
профілактики правопорушень. 

- Розроблення нових форм і методів профілактики 
правопорушень та запровадження їх у практику.  

- Запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми, виявлення та притягнення до 
кримінальної відповідальності осіб, причетних до 
їх вчинення. 

- Удосконалення роботи з соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі. 

- Забезпечення захисту законних інтересів 
неповнолітніх, зокрема від жорстокого 
поводження, експлуатації та насильства. 



- Виконання інформаційно-пропагандистських та 
культурно-виховних програм профілактики 
правопорушень. 

- Удосконалення інформаційно-аналітичного та 
матеріально-технічного забезпечення 
профілактичної діяльності.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

І. Взаємодія з населенням та громадськими 
формуваннями:  

§ Забезпечити постійне висвітлення в засобах 
масової інформації передового досвіду роботи 
як окремих працівників поліції так і служб, 
підрозділів Маневицького ВН ГУНП у 
Волинській області.  

§ Інформувати громадськість про попередження 
та розкриття резонансних кримінальних 
правопорушень.  

§ Періодично організовувати прес-конференції з 
керівництвом органів та підрозділів 
Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.  

§ З метою забезпечення публічної безпеки та 
порядку на території населених пунктів району 
забезпечити тісну взаємодію органів та 
підрозділів Маневицького ВП ГУНП у 
Волинській області з громадським 
формуванням з охорони громадського порядку 
«Варта порядку».  

§ Організувати роботу щодо заохочення членів 
громадських формувань за конкретний внесок 
в забезпеченні правопорядку в населених 
пунктах, а також інших громадян у разі їх 
участі у викритті кримінальних 
правопорушень.  

ІІ. Профілактична робота  
§ Визначити пріоритетною організацію 

індивідуально-профілактичної роботи з 
неповнолітніми, схильними до вживання 
спиртних напоїв, наркотичних та 
психотропних речовин.  

§ Забезпечити своєчасне виявлення і 
встановлення осіб неповнолітніх, які 
займаються бродяжництвом, жебракуванням, 
розшуку їх батьків, опікунів, з метою 
повернення в сім’ї.  

§ Виготовлення і розповсюдження 
організаційно-аналітичної друкованої 
продукції з профілактики дитячої злочинності.  

§ Проведення психологічних тренінгів в 
навчальних закладах з проблемними дітьми.  

§ Періодично узагальнювати стан публічної 
безпеки та порядку в місцях розташування і 
роботи, нічних закладів торгівлі, дискотек, 
клубів. В разі виявлення чинників, які прямо 
впливають на стан вуличної злочинності 
готувати відповідні подання і забезпечити 
реагування щодо обмеження режиму роботи 
зазначених закладів.  



§ Сконцентрувати зусилля зацікавлених 
відомств та служб на покращення 
індивідуально-попереджувальної роботи серед 
осіб звільнених з місць позбавлення волі, 
хронічних алкоголіків, наркоманів та осіб без 
постійного місця проживання.  

§ Періодично (відповідно до планів роботи), із 
залученням зацікавлених відомств та служб 
проводити комплексні відпрацювання 
населених пунктів із складною оперативною 
обстановкою, насамперед на прилеглих 
територіях яких здійснюється незаконний 
видобуток бурштину, незаконні порубки лісу, 
здійснювати виїзні прийому громадян з 
вивчення громадської думки про роботу 
правоохоронних органів із залучення фахівців.  

ІІІ. Організація публічної безпеки та порядку  
§ Встановлення систем відео-спостереження із 

трансляцією відео зображення на монітори в 
черговій частині Маневицького відділу поліції.  

§ Рекомендувати керівникам бізнес-структур 
обладнати прилеглу територію підприємств, 
установ та організацій різних форм власності 
камерами відеоспостереження та подальшою 
можливістю використання ОНП відзнятих 
матеріалів, як речових доказів в ході розгляду 
кримінальних проваджень. 

ІV. Організація робота та матеріально-технічне 
забезпечення відділу поліції  
Продовжити роботу по придбанню відповідного 
обладнання для належної організації роботи служби 
дільничних інспекторів поліції безпосередньо на 
адміністративній дільниці, що обслуговується.   
 

1) Продовжити:  
- Практику взаємодії правоохоронних органів з 

органами місцевого самоврядування 
структурними підрозділами районної державної 
адміністрації, підприємствами, установами та 
організаціями району з метою створення нових 
громадських формувань, посилення контролю за 
їх діяльністю, забезпечення охорони громадського 
порядку в населених пунктах району, проведення 
належних профілактичних заходів щодо 
недопущення правопорушень і злочинів;  

- профілактичну роботу щодо виявлення та 
припинення діяльності щодо незаконної порубки 
лісу та перевезення лісодеревини без відповідних 
документів;  

- роботу щодо припинення незаконної діяльності 
видобутку корисних копалин загальнодержавного 
значення бурштину-сирцю на території району;  

- роз’яснювати роботу серед голів ОТГ; селищних 
та сільських голів щодо розбудови системи 
відеонагляду на території Маневицького району, з 
метою профілактики та розкриття злочинів та 



правопорушень, ефективного реагування у разі 
зміни криміногенної обстановки, особливо камер 
відеоспостереження з можливістю розпізнавати 
номерні знаки автотранспорту та обличчя людей. 
  

2) Проводити:  
- Спільні з службою у справах дітей 

райдержадміністрації (Людмила Карпюк) рейди з 
метою профілактики, недопущення вчинення 
дітьми адміністративних та кримінальних 
правопорушень, інших протиправних проявів, а 
також виявлення і попередження фактів вчинення 
різного роду насильства над дітьми;  

- відпрацювати по Маневицькому району з метою 
профілактики та припинення діяльності щодо 
продажу спиртних напоїв домашнього 
виробництва. 
 

3) З метою недопущення росту кримінальних 
правопорушень вчинення у публічних місцях, у 
тому числі на вулицях, здійснити заходи 
направлені на покращення організації 
проведення профілактичної роботи. 
 

4) З метою попередження крадіжок, вчинених 
особами ромської національності, проводити 
роз’яснювальну роботу щодо інформування 
працівників поліції про появу в населених 
пунктах осіб вищезазначеної категорії. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

e-mail: manevrada@gamil.com; manevrada@ukrpost.ua  

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

Маневицька районна газета «Нова доба»  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


