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НАЗВА ПРОГРАМИ Комплексна програма профілактики злочинності та 
правопорушень в місті Покров на 2016-2020 роки  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Покровська міська рада Дніпропетровської області  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

7 сесія 7 скликання Орджонікідзевської міської ради 
Дніпропетровської області від 28.04.2016 р. №20  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

м. Покров  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Цільова аудиторія – населення м. Покров. Бенефіціар – члени 
територіальної громади м. Покров 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних 
органів, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо 
профілактики злочинності та правопорушень, протидії злочинності 
та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних 
дій, тощо.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Зміст заходів 

1. Організація 
профілактики правопорушень  

1.4. Проведення 
профілактичних та 
інформаційно-просвітницьких 
заходів, спрямованих на 
нейприйняття суспільством 
протиправних діянь, 
формування здорового способу 
життя, запобігання проявам 
расової та етнічної 
дискримінації, жорстокості й 
насильства, у тому числі серед 
дітей та молоді, через засоби 
масової інформації, соціальну 
рекламу та проведення масових 
громадських заходів. Розробка 
Пам’ятки першочергових дій 
персоналу підприємств, установ 
та організацій незалежно від 
форм власності в разі 
отримання інформації про 
вчинення або загрозу вчинення 
терористичного акту, у першу 
чергу на об’єктах підвищеного 
ризику та життєзабезпечення 

2. Запобігання порушення 
громадського порядку й 

2.4. Проведення заходів, 
направлених на профілактику 
правопорушень серед молоді в 



ослаблення дії криміногенних 
факторів  

розважальних закладах, місцях 
масового відпочинку та інших 
громадських місцях. 
Профілактика скоєння 
правопорушень та злочинності 
у середовищі неповнолітніх. 
Запобігання втягнення 
неповнолітніх до злочинної 
діяльності, жебрацтва з 
додатковим виготовленням та 
розміщенням наочних 
агітаційно-
профілактичних, методичних, 
інформаційних матеріалів на 
рекламних стендах у місцях 
масового перебування громадян 
та громадському транспорті.  

3. Застосування нових 
форм і методів профілактики 
правопорушень, у тому числі на 
автошляхах, підвищення рівня 
дорожньої дисципліни, 
ефективності оперативно-
розшукових заходів у сфері 
протидії злочинності  

3.2. Проведення міських 
конкурсів малюнків, 
благодійних акцій для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
ознайомлення з правилами 
дорожнього руху, проведення 
екскурсій для школярів у 
відділенні поліції 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://cutt.ly/KgpTscw 

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

Офіційний сайт Покровської міської ради Дніпропетровської 
області: https://cutt.ly/KgpTscw  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


