УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ №
_____ 2018 року

______ сесія 7 скликання

Про затвердження «Комплексної оборонно-правоохоронної програми Теплицького району
Вінницької області на 2018-2020 роки в новій редакції»
Відповідно до п.16 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законів України: «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію», «Про оборону України»,
взявши
до
уваги
клопотання голови
райдержадміністрації від 08.12.2017 р. № 4971, з метою удосконалення і покращення мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності в районі, враховуючи висновки постійних комісій з питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та
середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального устрою,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, районна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити «Комплексну оборонно-правоохоронну програму Теплицького району
Вінницької області на 2018-2020 роки в новій редакції» (далі - Програма), встановивши суму
фінансування заходу «7. Кандидатам, які пройшли відбір на військову службу за контрактом та
підписали контракт на військову службу, надається одноразова допомога у розмірі 10000 (десять
тисяч) гривень йому особисто або за його дорученням одному із членів сім’ї для вирішення
побутових питань» підрозділу 1.2 розділу 1 по роках: 2018р. – 500 тис.грн., 2019р. – 500 тис.грн.,
2020р. – 500 тис.грн.
2. Фінансування Програми здійснювати з районного бюджету та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
3. Голові райдержадміністрації щороку при внесенні змін до районного бюджету передбачати
кошти на фінансування заходів Програми.
4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань
бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та
середнього бізнесу.

Голова районної ради
Скалій В.В.
Івахненко І.І.
Шевченко М.А.

Т.Сокотнюк

ПРОЕКТ
Додаток 1
до рішення ___ сесії
районної ради 7 скликання
від _____2018 року № ___
Комплексна оборонно-правоохоронна програма Теплицького району Вінницької області на 2018-2020
роки в новій редакції (далі - Програма)
П і д с та ви д ля п р и й н ят тя П р ог р а ми :
1. Конституція України.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу" від 18 червня 1999 року № 766-ХІУ.
3. Закон України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 "Про Концепцію допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді".
4. Бюджетний кодекс України.
5. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 348/2002 "Про Державну програму переходу
Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом".
6. Закон України «Про Національну поліцію».
7. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу».
8. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
9. Постанова КМУ від 3 липня 2006 року № 894-09 „Про затвердження Положення про мобілізаційну
підготовку національної економіки”.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Теплицька районна рада, Теплицький районний
військовий комісаріат, Теплицьке відділення поліції
Бершадського відділу поліції Головне управління
1
Ініціатор розроблення Програми:
Національної поліції у Вінницькій області, 22-ДПРЧ
смт Теплик 2 ДПРЗ Головного Управління ДСНС
України у Вінницькій області
2

Розробник Програми

Теплицька районна рада
Теплицький районний військовий комісаріат, Теплицьке
відділення поліції Бершадського відділу поліції Головне
управління Національної поліції у Вінницькій області,
22-ДПРЧ смт Теплик 2 ДПРЗ Головного Управління
ДСНС України у Вінницькій області
Теплицький районний військовий комісаріат, Теплицьке
відділення поліції Бершадського відділу поліції Головне
управління Національної поліції у Вінницькій області,
22-ДПРЧ смт Теплик 2 ДПРЗ Головного Управління
ДСНС України у Вінницькій області
Теплицька районна рада, Теплицький районний
військовий комісаріат, Теплицьке відділення поліції
Бершадського відділу поліції Головне управління
Національної поліції у Вінницькій області, 22-ДПРЧ
смт Теплик 2 ДПРЗ Головного Управління ДСНС
України у Вінницькій області

3

Співрозробники Програми

4

Відповідальний виконавець Програми

5

Учасники Програми

6

Терміни реалізації Програми

2018-2020

7

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь
у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет
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Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього (тис. грн.),
в тому числі:

Всього – 4500,0
2018- 1517,5
2019- 1517,6
2020- 1464,9

9.1

кошти державного бюджету (тис. грн.)

-

кошти обласного бюджету (тис. грн.)

-

кошти районного бюджету ( тис. грн.)

4500,0

кошти не бюджетних джерел (тис. грн.)

-

Основні джерела фінансування Програми (тис.
Районний бюджет
грн.)
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Метою Програми є:
2.1. Реалізація чинників системи національного військово-патріотичного виховання молоді, мобілізаційної
підготовки та діяльності структур управління:
1. Удосконалення використання складових системи національного військово-патріотичного виховання молоді.
2. Координація структур управління національним військово-патріотичного вихованням та підвищення функцій
елементів структури управління.
3. Забезпечення українознавчого характеру і змісту заходів захисту Вітчизни підготовки
молоді
в
загальноосвітніх, професійних, навчальних закладах Теплицького району.
4. Організації і проведення методичної підготовки викладачів захисту Вітчизни в контексті реалізації засобів
національного виховання.
5.
Розробка сучасних заходів комплексної програми українського спрямування для підвищення ефективності
виховної
роботи,
військово-професійної орієнтації молоді та патріотичного виховання юнаків в період
проходження приписки до призовної дільниці та призову на строкову військову службу.
6. Організація військово-шефської роботи з молоддю в руслі сучасного українського державознавства і
реформування Збройних Сил України.
Чинником або складовими системи національного
військово-патріотичного виховання в Україні є:
- українознавство та ідейні і духовні цінності українського народу;
- основи військової справи та цивільної оборони;
- військово-фізична загартованість молоді.
2.2.
Вирішення проблемних питань безпеки громадян Теплицького району, удосконалення
профілактики правопорушень:
- протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин;
- впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду;
- боротьба з рецидивною злочинністю;
- протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення;
- протидія злочинності серед неповнолітніх;
- профілактика правопорушень;
- посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму.
2.3.
Забезпечення державної політики, спрямованої на забезпечення
безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки
об’єктів усіх форм власності та розвитку інфраструктури підрозділу оперативно-рятувальної служби Теплицького
району.
2.4.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади та
самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров’я, громадських
організацій по підготовці та забезпечення призову громадян району до Збройних Сил України та інших військових
формувань, лікувально-оздоровчій роботі:
- покращення військово-патріотичного виховання громадян району, підвищення престижу військової служби,
ведення військово-шефської роботи;
- ведення військово-облікової роботи;
- підвищення рівня освіти мобілізованих та призовників;
- покращення стану лікувально-оздоровчої роботи, забезпечення якісних медичних та диспансерних
допризовників, призовників та військовозобов’язаних;
- здійснення постійного контролю за обстеженням та лікуванням хворих допризовників, призовників та
військовозобов’язаних, підвищення загального рівня здоров’я молоді в нашому регіоні;
- покращення стану фізичної підготовленості молоді району;
- якісне проведення приписки до призовної дільниці та забезпечення виконання Указів Президента України по
проведенню призовів на військову службу;
- проведення агітаційної та пропагандистської роботи по підвищенню рівня патріотичної свідомості населення;
- проведення планової роботи серед громадян щодо вступу на військову службу у військовому резерві;
- постійне інформування громади з питань розповсюдження достовірної інформації про Збройні Сили України,
недопущення розповсюдження дезінформації з боку ворога;
- доведення до відома всіх верств населення завдань та вимог, що поставлені перед Збройними Силами України,
щодо збереження територіальної цілісності держави, її суверенітету;
- забезпечення якісного та оперативного розшуку допризовників, призовників та військовозобов’язаних які не
перебувають на військовому обліку та постановка їх на облік;
- забезпечення доставки призваних громадян України до збірних пунктів;
- забезпечення повного та якісного інформування громадян району щодо виконання військового законодавства;
- забезпечення якісного та оперативного оформлення документів всім категоріям громадян які звертаються до
військового комісаріату(встановлення статусу УБД, оформлення документів на пенсію, оформлення пільг, тощо);
- забезпечення якісного виконання заходів які пов’язані з проведенням мобілізації людських і транспортних
ресурсів на території району;
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- забезпечення якісного та надійного функціонування систем управління, оповіщення, збору та поставки
людських і транспортних ресурсів у війська.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
3.1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙВІЙСЬККОМАТУ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ІНФОРМУВАННЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ЗМІСТУ ВІЙСЬКОВОПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ,
УДОСКОНАЛЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
- розробка на районному рівні планування всебічних ефективних заходів проведення
пропагування,
рекламування, позитивного сприйняття військової служби за контрактом, служби у військовому резерві із
залученням до цієї роботи зацікавлених управлінь та відділів районної державної адміністрації, органів
місцевого самоврядування та районних служб і організацій;
- виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами на радіо
та
в
пресі.
Використання її в постійній службовій діяльності військового комісаріату, територіального центру комплектування
військовослужбовцями за контрактом, районного центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ
та військових частин, які є на території району;
- зміцнення та удосконалення матеріально-технічної бази районного військового комісаріату, районної
призовної дільниці з метою розширення можливостей проведення роботи з пропагування відбору та направлення
військовозобов'язаних на військову службу за контрактом, служби у військовому резерві в Збройних Силах України;
- удосконалення мобілізаційної підготовки та підвищення рівня мобілізаційної готовності районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування, районного військового комісаріату, об’єктів господарської діяльності
усіх форм власності – виконавців мобілізаційних завдань.
3.2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛИЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ З МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ПОКРАЩЕННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В РАЙОНІ:
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, посилення охорони
державного кордону, 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 адміністративнотериторіальних одиниць.
В районі, як і в Україні в цілому, високим залишається рівень терористичних загроз.
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 і самоврядування вкрай необхідна для якісного виконання завдань, які
покладаються на Національну поліцію. 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 районі, 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 протягом 2016 року 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.
3.3. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛИЦЬКОЇ 22-ДПРЧ 2 ДПРЗ З МЕТОЮ
НАЛЕЖНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПОДІЇ, РОЗСЛІДУВАННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОДІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЖЕЖАМИ:
Техногенні катастрофи та пожежі є одними із найбільш суспільно-небезпечних факторів, які приводять до
значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Негативні наслідки від них позначаються не
лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як місцевого, так і національного
значення.
Економічні втрати від пожеж склали 2 млн. 37 тис. грн.
Зростання кількості пожеж та загибелі людей на них за останні роки викликає занепокоєння громадськості та
фахівців. Ряд процесів та явищ в економічній, соціальній та соціально-психологічній сферах життя суспільства
сприяють збільшенню кількості загиблих на пожежах.
Технічний стан споруд та будинків погіршується. Причинами є їх тривалий термін експлуатації, зношуваність
електромереж, систем опалення, захаращення підвалів та горищ, невиконання протипожежних заходів із-за відсутності
фінансування.
Потребують покращення протипожежного захисту об’єкти з масовим перебуванням людей – шкільні та
дошкільні навчальні заклади, медичні установи, будинки культури.
Збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, неможливість проведення протипожежної
пропаганди серед осіб без постійного місця проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками й використання
для проживання непристосованих для житла місць (підвалів, горищ, тощо).
Недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх попередження.
Під час реформування сільських господарств ліквідовані або розпайовані підрозділи місцевої пожежної охорони
та сільські пожежні команди, а створення нових ускладнюється із-за відсутності фінансування. Ці обставини
збільшують радіус виїзду підрозділу державної пожежної охорони та час прибуття на місце надзвичайної події чи
пожежі.
Не виконуються вимоги чинного законодавства України в частині страхування об’єктів, технологічних процесів,
майна тощо.
Відмічається формальне ставлення керівників відомчих організацій та об’єктів усіх форм власності до питань
підвищення рівня обізнаності працюючих правилам техногенної та пожежної безпеки.
Суб’єктами господарювання не належним чином виконуються вимоги чинного законодавства України щодо
отримання від органів державного пожежного нагляду дозволів на початок роботи підприємств та оренди приміщень,
внаслідок чого відмічається погіршення загального рівня протипожежного захисту. Особливо це стосується
сільгосппідприємств, об’єктів цукрово та зернопереробної галузі.
Обмеженість фінансування державної пожежної охорони з державного бюджету, зношеність матеріальнотехнічної бази, збільшення функцій, покладених на підрозділ оперативно-рятувальної служби, не дає змоги в повному
обсязі виконувати завдання щодо оперативного проведення невідкладних оперативно-рятувальних робіт та ліквідації
наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, ефективно ліквідовувати пожежі.
Відсутність дієвого підходу до вирішення питань техногенного та протипожежного захисту на території району
створює реальну загрозу виникненню техногенних ситуацій та пожеж зі значними матеріальними збитками.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ; ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Найважливішими питаннями та функціями держави є захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. З цією метою на районному рівні розробляються всебічні
ефективні заходи з пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби в Збройних Силах України,
по удосконаленню мобілізаційної підготовки, по підтримці обороноздатності району у належному стані,
здійснюються узгоджені заходи судовими, правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, по створенню
належних умов для діяльності правоохоронних органів, по підвищенню оперативності реагування служби МЧС на
пожежі та надзвичайні події шляхом удосконалення засобів радіозв’язку та встановлення систем оповіщення про
пожежі, шляхом:
4.1 НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА ПІДГОТОВКИ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ:
1. Активізувати проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо необхідності виконання
військового обов'язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на

українознавчих, духовних, героїко-патріотичних традиціях українського народу, формування в свідомості юнаків
необхідності захисту своєї держави.
Районний військовій комісаріат, відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, ветеранські
організації.
Протягом 2018-2020 років.
2. Здійснення контролю за станом викладання предмету захисту Вітчизни юнаків у навчальних закладах
району.
Районний військовій комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації.
Протягом 2018-2020 років.
3. Проведення районної спартакіади допризовної та призовної молоді з військово-прикладних видів спорту з
залученням молодіжних організацій українського козацтва.
Районний військовій комісаріат, відділи райдержадміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти.
Щорічно.
4. Організація та проведення 3 денних навчально - польових зборів на базі військової частини
Гайсинського гарнізону А0707 з виконанням навчальної вправи зі стрілецької зброї, тактичної та прикладнофізичної підготовки.
Районний військовій комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації
Щорічно квітень-травень.
5. Організація та проведення приписки юнаків до призовної дільниці районного військового
комісаріату, вивчення морально-ділових якостей юнаків, приписаних до призовної дільниці військового
комісаріату.
Районний військовій комісаріат.
Щорічно січень-квітень.
6. Організація попереднього відбору кандидатів для направлення у вищі військові навчальні заклади
Міністерства оборони. Направлення призовників, придатних за станом здоров'я та за морально-діловими
якостями, для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади Товариства,
сприяння обороні України.
Районний військовій комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації.
Щорічно.
7. Здійснення контролю за військовим обліком призовників у військовому комісаріаті.
Районний військовий комісар.
Щорічно.
8. Проведення роз'яснювальної виховної роботи серед молоді в навчальних закладах, організаціях, установах
району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.
Районний військовій комісаріат, відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, культури та
туризму
Щорічно.
4.2.МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ:
1. Проведення диспансеризації та оздоровлення юнаків, які навчаються в загальноосвітніх школах району в
період до проведення приписки до призовної дільниці.
Теплицька ЛПЛ, районний військовій комісаріат.
Щорічно.
2. Посилення контролю за оздоровленням в період між припискою та призовом громадян, яких визнано
такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду.
Теплицька ЛПЛ, районний військовій комісаріат.
Щорічно.
3. Забезпечення районної призовної дільниці інструментарієм, методичним та
господарчим майном, необхідним для медичного огляду громадян.
Теплицька ЛПЛ, районний військовій комісаріат.
Щорічно.
4.3. ВІДБОРУ, ВИВЧЕННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ:
1. Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указами Президента
України "Про черговий призов громадян на строкову військову службу", організувати проведення весняного і
осіннього призовів на території району та відправку призовників із збірного пункту в Збройні Сили України.
Районна призовна комісія.
Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.
2. Здійснення контролю за вивченням особистості призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану,
проведення соціально психологічного відбору, перевірка фізичних та ділових якостей юнаків згідно з даними
медичних закладів, інформації, яка надається правоохоронними органами, характеристик з місця роботи або навчання.
Районний військовий комісаріат, відділи райдержадміністрації: освіти , у справах сім'ї, молоді та спорту.
Щорічно.
3. Контроль за ходом проведення призову та роботою призовних комісій на території району.
Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи апарату райдержадміністрації, районний військовий комісаріат.

Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.
4. Проведення урочистих проводів юнаків до Лав Збройних Сил України. Організація благословення
призовників, які призиваються на строкову військову службу, святковий концерт, вручення подарунків.
Районний військовий комісаріат, відділи райдержадміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту, культури та
туризму, ветеранські організації району. Щорічно.
5. Згідно з чинним законодавством розшук осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку.
Теплицький ВБВП України у Вінницькій області, районний військовий комісаріат.
Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.
6. Проведення поточного ремонту районної призовної дільниці в період між призовами, оплати спожитих
комунальних послуг.
Районний військовий комісаріат, райдержадміністрація.
Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.
7. Здійснення відбору кандидатів з числа призовників, військовозобов'язаних, які направлятимуться до
військових частин для
подальшого зарахування на військову службу за контрактом, з урахуванням
укомплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військових частин.
Районний військовий комісаріат.
Щорічно.
8. Кандидатам, які пройшли відбір на військову службу за контрактом та підписали контракт на військову
службу, надається одноразова допомога у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень йому особисто або за його дорученням
одному із членів сім’ї для вирішення побутових питань.
Районний військовий комісаріат та управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Щорічно.
РЕКЛАМУВАННЯ ТА ПРОПАГУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ:
1. Започаткувати
в засобах масової інформації рубрику з
питань рекламування, інформування
військової служби за контрактом
з
висвітленням заявок військових частин, щодо потреби у
військовослужбовцях за контрактом, їх фінансове та матеріальне забезпечення.
Районний військовий комісаріат, районні засоби масової інформації.
Щомісячно.
1.
Організаційна робота в районному військовому комісаріаті з питань відбору кандидатів на
військову службу за контрактом.
Районний військовий комісаріат.
Щорічно.
2. Організація та проведення активної роботи в навчальних закладах, школах, інтернатах з питань
рекламування військової служби за контрактом.
Районний військовий комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації.,
Щорічно.
3. Виготовлення стендів інформування, агітації та реклами військової служби за контрактом і
розміщення їх на територіях установ та організацій району, в тому числі: в центрі зайнятості, в міській, сільських
радах, навчальних закладах, у поштовому відділенні, на автобусній та залізничній станціях.
Районний військовий комісаріат.
Постійно.
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Створення бази даних кандидатів на відбір для проходження військової служби за
контрактом з використанням програмного комплексу «Комп’ютерна система центрів
комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом» .
Районний військовий комісаріат.
Щорічно.
6. Досягнення стратегічної мети з мобілізаційної підготовки та вирішення завдань основних напрямків
діяльності.
7. Проведення аналізу нормативно-правової бази з питань мобілізаційної підготовки з метою надання
пропозицій щодо її удосконалення.
8. Розробка програм, які дозволяють покращення мобілізаційної підготовки на території району. Створення
сприятливих.
9. Створення сприятливих умов для підняття рівня мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.
10. Сприяння органам місцевого самоврядування з мобілізаційної підготовки.
11. Забезпечення проведення семінарів, інструктивно-методичних занять, нарад з питань організації
мобілізаційної підготовки.
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:
1) показники затрат:
- на виконання завдань Програми необхідно використати фінансові ресурси в обсязі 2100,0 тис. грн..;
2) показники продукту:
- удосконалення форм і методів навчання молоді основам військової справи;
- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та
витривалості;
- модернізація матеріально-технічної бази районного військкомату;
- удосконалення мобілізаційної підготовки.
3) показник якості:

- підвищення якості військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних
традицій та мобілізаційної підготовки.
ВЖИТТЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН РАЙОНУ,
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Реалізація заходів здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету
та інших не заборонених законодавством України джерел (міжнародних грандів, благодійних коштів тощо). Це
дозволить протягом чотирьох років підтримувати обороноздатність району 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 Теплицькому районі належні
умови для діяльності правоохоронних органів, забезпечити їх захист та доступ до повної інформації щодо діяльності
правоохоронних органів.
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 правоохоронців є 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 держави.
За нових умов основу стратегії національної безпеки України мають становити універсальні ціннісні орієнтири,
спрямовані на побудову правової демократичної держави, громадянського суспільства і соціально орієнтованої
ринкової економіки.
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:
1) Показники затрат:
на виконання заходів в частині забезпечення безпеки громадян району, удосконалення профілактики
правопорушень необхідно фінансових ресурсів в обсязі 750,0 тис.грн.
2) Показники якості:
зменшення рівня злочинності;
зменшення питомої ваги кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми особами;
зменшення кількості тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень;
зменшення кількості кримінальних правопорушень середньої тяжкості;
підвищення обороноздатності держави;
зменшення кількості загиблих та постраждалих серед мирного населення.
3) Показники продукту:
- забезпечення підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, території і населення району;

удосконалення форм та методів боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними
формуваннями;
підтримка безпеки і правопорядку на території району;
підвищення ефективності робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
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забезпечення в повному обсязі формування територіальної оборони району.
4.6.
ВЖИТТЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО ОПЕРАТИВНОСТІ РЕАГУВАННЯ СЛУЖБИ НА
ПОЖЕЖІ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Виділення коштів з районного бюджету на виконання окремих заходів Програми дасть можливість:
- підвищити оперативність реагування служби на пожежі та надзвичайні події шляхом удосконалення засобів
радіозв’язку та встановлення систем оповіщення про пожежі;
- розширить можливості оперативно-рятувальної служби з питань надання допомоги населенню шляхом
придбання аварійно-рятувального обладнання;
- забезпечить виготовлення листівок-пам’яток, знаків, плакатів та _рн., на тему безпеки життєдіяльності,
замовлення відповідної методичної літератури для дошкільних та середніх загальноосвітніх навчальних закладів,
проведення навчання населення правилам пожежної безпеки.
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:
1) Показники затрат:
на виконання заходів щодо оперативності реагування служби на пожежі та надзвичайні події необхідно
фінансових ресурсів в обсязі 1650,0 тис.грн.
2) Показники якості:
- забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціальнокультурної сфери району від надзвичайних ситуацій;
- підвищення ефективності використання кошів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій.
3) Показники продукту:
- зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків;
- забезпечення проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення в районі.
Ефективність полягає у створенні оптимальної та результативної територіальної системи
цивільного захисту, зменшення кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
З метою позитивного сприйняття військової служби в Збройних Силах України Програма визначає наступні завдання:
1. національне військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах
України;
2. медичне забезпечення призова громадян на строкову військову службу;
3. призов громадян на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;
4. рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах України;
5. рекламування та пропагування служби у військовому резерві в Збройних Силах України;
6. фінансове забезпечення призову громадян на строкову військову службу та прийняття на військову
службу за контр
7. удосконалення мобілізаційної підготовки.
З метою забезпечення безпеки життєдіяльності населення району Програма визначає наступні завдання:
1. удосконалення територіальної оборони;
2.
сприяння у проведенні комплексу заходів з реформування правоохоронних органів відповідно до
європейських стандартів;
3.
удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення ефективного виконання покладених на
них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування;
4.
підвищення рівня кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності, професіоналізму
поліцейських, їх правового захисту;
5.
забезпечення максимального спрощення, швидкості та прозорості процедур надання адміністративних
поліцейських послуг;
6.
здійснення концептуального переходу на принципи соціального обслуговування населення поліцією в
реалізації завдань оперативно-службової діяльності;
7.
забезпечення системної взаємодії із засобами масової інформації та інституціями громадянського
суспільства в реалізації принципів гласності та відкритості в правоохоронних органах;
8.
забезпечення безпеки громадян шляхом:
9.
удосконалення профілактики правопорушень, усунення причин та умов їх виникнення;
10.
оперативного 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;
11.
посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції, забезпечення ефективної
роботи спрямованої на оздоровлення економічної інфраструктури та системи державного управління;

12.
попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
13.
удосконалення профілактики злочинності в дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей;
14.
протидія торгівлі людьми та кіберзлочинності;
15.
підтримання публічної безпеки і порядку;
16.
посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху;
17.
забезпечення дієвого функціонування інтегрованих баз даних та їх ефективного використання в
оперативно-службовій діяльності.
З метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території сіл і селищ району ця Програма визначає
заходи, спрямовані на створення оптимальних умов для якісного та оперативного реагування оперативно-рятувальної
служби Теплицького району на виконання завдань, пов’язаних з рятуванням людей і матеріальних цінностей від пожеж
та надзвичайних подій:
1. покращення організації навчання та інформування громадськості, керівників підприємств, установ і
організацій з питань пожежної та техногенної безпеки;
2. зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій з питань пожежної та техногенної
безпеки;
3. забезпечення техногенної та пожежної безпеки в технологічному циклі виробництва товарів, робіт, послуг;
4. забезпечення належного матеріально-технічного стану підрозділів оперативно-рятувальної служби.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Обсяги
Джерела
Очікува
№
Зміст заходу
Термін
Відповідальний
фінансуфінансува
ні резуль
з/п
виконанза виконання
вання.
ння
тати
ня
Всього
( тис.грн.)
1
2
3
4
5
6
7
І. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА 2017-2020 РОКИ В ТЕПЛИЦЬКОМУ РАЙОНІ
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПІДТРИМКИ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОННОГО
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
1.1. Військово – патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України
1.

2.

3.

Організація
проведення
3
денних
навчально-польових
занять на базі в/ч А 0707 з
виконанням вправ практичної
стрільби з АК-74.

Квітень,
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Виготовлення наочної агітації на
призовній дільниці Теплицького
району

Березень
2018-2020
р.р.

Оновлення наочної агітації на
призовній дільниці Теплицького
району

Березень
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Райвійськкомат,
відділ
освіти
райдержадмініст
рації, навчальні
заклади району,
районна
рада,
райдержадмініст
рація
Райвійськкомат,
районна
рада,
райдержадмініст
рація
Райвійськкомат,
районна
рада,
райдержадмініст
рація

-

8,1

Районний
бюджет

Підготовка
юнаків до
служби в
ЗСУ

Районний
бюджет

Інформацій
не
забезпечен
ня
Інформацій
не
забезпечен
ня

Районний
1,1
бюджет
1,2
1,2
2018 р.- 3,8;
2019 р.- 3,9;
ВСЬОГО:
2020 р.- 1,2.
1.2. Удосконалення мобілізаційної підготовки і підтримки Теплицького районного військового комісаріату та
зміцнення територіальної оборони
1. Придбання паливно-мастильних 2018 р.
Райвійськкомат,
17,7
Районний Забезпечен
матеріалів
та
оплата 2019 р.
районна
рада,
17,7
бюджет
ня доставки
транспортних послуг
2020 р.
райдержадмініст
17,7
призовникі
рація
в до
обласного
збірного
пункту
2. Забезпечення
друкарською
Покращенн
продукцією,
канцелярським 2018 р.
Райвійськкомат,
5,0
Районний
я
приладдям, оплата поштових 2019 р.
районна
рада,
5,0
бюджет
результати
витрат та витратні матеріали для 2020 р.
райдержадмініст
5,0
вних
оргтехніки,
оплата
рація
показників
телекомунікаційних послуг та
виконання
придбання оргтехніки
покладених
на РВК

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проведення передплати газет
“Народна армія” та районних
видань
для
проведення
інформаційної
та
виховної
роботи
Забезпечення заходів військовопатріотичного
виховання
(проведення
змагань,
Дня
призовника,
конкурсів,
поновлення наочної агітації,
проведення урочистих проводів
громадян району у війська)
Проведення поточного ремонту
та дообладнання приміщень
військового комісаріату
Забезпечення
функціонування
системи військового обліку та
бронювання
військовозобов’язаних на період
мобілізації та воєнний час,
виготовлення
відповідної
документації
та
надання
допомоги органам місцевого
самоврядування в організації
цієї роботи
Кандидатам,
які
пройшли
відбір на військову службу за
контрактом
та
підписали
контракт на військову службу,
надається одноразова допомога
у розмірі 10000 (десять тисяч)
гривень йому особисто або за
його дорученням одному із
членів сім’ї для вирішення
побутових питань.
Створення непорушних запасів
речового майна для осіб, які
входять до складу загонів
територіальної
оборони
Теплицького району (згідно до
норм №1 та 62 «Норм забезпечення
речовим
майном
військовослужбовців ЗСУ в мирний
час та особливий період»)
Забезпечення підрозділів ТРО
сучасними
засобами
зв’язку
сумісними
із
штатними
радіостанціями
транкінгового
зв’язку з метою вдосконален ня
системи зв’язку зони ТРО ((згідно
до Витягу з розрахунку забезпечення
підрозділів ТрО зони ТрО №18
сучасними засобами зв’язку))

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:

2018 р.
2019 р.
2020 р.

Райвійськкомат,
районна
рада,
райдержадмініст
рація

1,0
1,0
1,0

Районний
бюджет

2018 р.
2019 р.
2020 р.

Райвійськкомат,
районна
рада,
райдержадмініст
рація

5,0
5,0
5,0

Районний
бюджет

завдань
Забезпечен
ня
проведення
інформацій
ної та
виховної
роботи
Заохочення
громадян
району до
вступу на
військову
службу

2018 р.
2019 р.
2020 р.

Райвійськкомат,
районна
рада,
райдержадмініст
рація

50,0
50,0
-

Районний
бюджет

Покращення
умов праці
працівників
РВК

2018 р.
2019 р.
2020 р.

Райвійськкомат,
районна
рада,
райдержадмініст
рація

5,0
5,0
5,0

Районний
бюджет

Забезпеченн
я виконання
завдань
покладених
на РВК

2018р.
2019р.
2020р.

Районний
військовий
комісаріат
та
управління праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадмініст
рації

500,0
500,0
500,0

Районний
бюджет

Заохочення
громадян
до
проходжен
ня
військової
служби за
контрактом

100,0
100,0
100,0

Районний
бюджет

Покращенн
я
матеріальн
о-технічної
бази

30,0
30,0
30,0

Районний
бюджет

Покращенн
я
матеріальн
о-технічної
бази

2018р.
2019р.
2020р.

2018р.
2019р.
2020р.

Райвійськкомат,
районна рада,
райдержадмініст
рація

Райвійськкомат,
районна рада,
райдержадмініст
рація

2018
р.717,5;
2019
р.717,6;
2020 р.- 664,9

ІІ. БЕЗПЕЧНИЙ ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН – ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ ТА ГРОМАД
2.1. Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку:

1.

2.

2.1.1. Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду
Створення центру інформаційної
підтримки і координації поліції
«102» з метою забезпечення
гарантованого дозвону громадян
Теплицьке ВП
до поліції, реагування та
ГУНП,
реєстрації звернення:
2018-2020
Теплицька
Залучення
- проведення
р.р.
районна
рада,
коштів не
реконструкції приміщення;
райдержадмініст
потребує
обладнання
відповідною
рація
комп’ютерною
технікою,
комплектуючими,
сучасними
засобами зв’язку, витратними
матеріалами, офісними меблями.
Створення ситуаційного центру
з
метою
забезпечення
оперативного управління силами
та
засобами
поліції,
Теплицьке ВП
прогнозування розвитку ситуації
ГУНП,
на основі аналізу наявної 2018-2020
Теплицька
інформації,
моделювання р.р.
районна
рада,
наслідків управлінських рішень
райдержадмініст
напрацювання, прийняття та
рація
Залучення
реалізація управлінських рішень
коштів не
в режимі реального часу:
потребує
- проведення
реконструкції приміщення;
- обладнання відповідною
комп’ютерною
технікою,
комплектуючими,
сучасними
засобами зв’язку, витратними
матеріалами, офісними меблями.

Підвищенн
я
оперативно
сті
реагування,
скорочення
часу
прибуття
на місця
скоєння
правопору
шень
Підвищенн
я
оперативно
сті та
якості
реагування
на заяви та
повідомлен
ня
громадян
про
кримінальн
і
правопору
шення та
інші події

2.1.2. Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин
1.
Проведення комплексу заходів,
спрямованих на припинення
кримінального обігу зброї та
вибухівки,
попередження
і
розкриття
злочинів
з
їх
застосуванням

1.

1.

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Залучення
коштів не
потребує

-

2.1.3. Боротьба з рецидивною злочинністю
Забезпечення належного обліку і
вивчення осіб, які були раніше
засуджені і утримуються в
місцях позбавлення волі після
Теплицьке ВП
повторного засудження.
ГУНП,
Залучення
За результатами вивчення та 2018-2020
Теплицька
коштів не
аналізу причин та умов, що р.р.
районна
рада,
потребує
сприяли
вчиненню
цими
райдержадмініст
особами
повторних
рація
кримінальних правопорушень,
вживати
заходів
протидії
рецидивній злочинності.
2.1.4. Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення
Здійснення заходів державного
Залучення
регулювання та контролю за
коштів не
обігом наркотичних засобів,
потребує
психотропних
речовин
і
Теплицьке ВП
прекурсорів шляхом проведення
ГУНП,
планових
та
позапланових 2018-2020
Теплицька
перевірок
за
дотриманням р.р.
районна
рада,

Покращенн
я
профілакти
ка скоєння
злочинів з
використан
ням
вогнепальн
ої зброї

Зменшення
кількості
рецидивни
х злочинів

Унеможлив
лення
незаконног
о витоку
наркотични
х засобів,
психотропн

суб’єктами
господарювання
ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
2.

3.

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
Національної
поліції
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
Проведення
щорічних
спеціальних
комплексних
операцій “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

райдержадмініст
рація

2018-2020
р.р.

их речовин
і
прекурсорі
в

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація
Залучення
коштів не
потребує

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Залучення
коштів не
потребує

-

Виховання
у
населення
правової
свідомості
та
інформован
ості про
проблеми
наркоманії
та
розповсюд
ження ВІЛінфекції

-

Недопущен
ня
незаконног
о обігу
наркотични
х засобів,
прекурсорі
в та
психотропн
их речовин

-

Зменшення
рівня
поширенос
ті
наркоманії
серед
молоді

-

Зменшення
рівня
поширенос
ті
наркоманії
серед
молоді та
недопущен
ня
вживання
наркотиків
у серед
молоді

4.
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

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Залучення
коштів не
потребує

5.
Проведення
у
навчальновиховних
закладах
шляхом
регулярного
інтерактивного
навчання,
міні-тренінгів,
семінарів,
виступів
з
використанням
аудіота
відеотехніки та оперативнопрофілактичні заходи з метою
запобігання проникнення до них
наркотичних
засобів
та
психотропних
речовин
і
поширенню їх серед школярів та
студентів
6.

Проведення
роз’яснювальної
роботи серед населення щодо
відповідальності за незаконний
посів маку та конопель та заходи
з метою виявлення і знищення

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує
Теплицьке
ГУНП,

ВП

-

Виявлення
та
знищення
незаконних
посівів

незаконних
нарковмісних рослин

посівів

2018-2020
р.р.

Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація
2.1.5. Протидія злочинності серед неповнолітніх

рослин, що
містять
наркотичні
речовини

1.
Проведення профорієнтаційних
заходів
з
дітьми,
які
перебувають на обліках та
потребують соціального захисту.

2.

3.

4.

5.

6.

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,
здійснювати
інформування
зацікавлених
установ
та
відомств
Проведення заходів оперативнопрофілактичного
та
попереджувальноправоохоронного характеру у
напрямках
та
пріоритетах,
непередбачених
типовими
планами операцій “Діти вулиці”,
“Канікули”,
“Неблагополучна
сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок”
та “Ялинка”.
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.
Підвищення
стану
поінформованості
учнівської,
студентської
молоді
в
навчальних закладах району
щодо
відповідальності
за
вчинення
кримінальних
і
адміністративних
правопорушень
Здійснення
дотриманням

контролю
за
культурно-

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не

-

Підвищенн
я стану
поінформо
ваності
дітей

-

Покращенн
я
соціальног
о захисту
дітей

-

Зменшення
дитячої
бездоглядн
ості та
безпритуль
ності,
профілакти
ка та
попередже
ння
негативних
проявів
серед дітей

-

Зменшення
дитячої
бездоглядн
ості та
безпритуль
ності,
профілакти
ка та
попередже
ння
негативних
проявів
серед дітей

-

Підвищенн
я стану
поінформо
ваності
дітей

-

Покраще
ння

7.

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
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

2018-2020
р.р.

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

потребує

профілак
тики
правопо
рушень
серед дітей

Залучення
коштів не
потребує

-

Зменшен
ня
дитячої
безприту
льності
та
бездогля
дності

Районний
бюджет

Покращенн
я боротьби
зі
злочинніст
ю, охорона
публічної
безпеки та
порядку,
профілакти
ка скоєння
правопору
шень

2.1.6. Профілактика правопорушень
1.
Забезпечення
з
метою
покращення
стану
протидії
злочинності, охорони публічної
безпеки та порядку, профілактики
скоєння правопорушень:
придбання паливно-мастильних
матеріалів, засобів утримання
службового автотранспорту

1.

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

2018р.-100,0;
2019р.-100,0;
2020р.-100,0

2.1.7. Посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму
Проведення
у
навчальних
закладах району регулярних
оперативно-профілактичних
заходів з метою запобігання
Теплицьке ВП
Залучення
вживання спиртних напоїв серед
ГУНП,
коштів не
школярів
і
студентів
та 2018-2020
Теплицька
потребує
попередження
негативних р.р.
районна
рада,
соціальних наслідків і шкоди їх
райдержадмініст
здоров’ю
рація

Зменшення
кількості
злочинів та
правопору
шень в
стані
алкогольно
го
сп’яніння

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

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

3.
Проведення
регулярних
перевірок
у
розважальних
закладах та місцях проведення
дозвілля
молоді
з
метою
недопущення фактів продажу та
вживання алкогольних напоїв
неповнолітніми та молоддю

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує
2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст

-

-

Зменшення
кількості
вогнищ
самогонова
ріння та
злочинів,
вчинених в
стані
алкогольно
го
сп’яніння
Зменшення
злочинів та
правопору
шень в
стані
алкогольно
го
сп’яніння

рація
4.

5.

Постійне здійснення заходів з
виявлення
порушень
антиалкогольного законодавства
в
закладах
торгівлі
та
громадського харчування, на
виробництві і в громадських
місцях.

Забезпечення виявлення осіб, які
зловживають алкоголем, шляхом
проведення
відповідних
профілактичних наркологічних
оглядів, анкетного опитування
та взяття їх на облік

2018-2020
р.р.

2018-2020
р.р.

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Теплицьке ВП
ГУНП,
Теплицька
районна
рада,
райдержадмініст
рація

Залучення
коштів не
потребує

Залучення
коштів не
потребує

-

-

Зменшення
злочинів та
правопору
шень в
стані
алкогольно
го
сп’яніння
Виявлення
осіб,
хворих на
алкоголізм
на ранніх
стадіях

2.1.8. Пропагування

1.

та популяризація роботи в правоохоронних органах
Піднятт
я
Теплицьке ВП
авторит
ГУНП,
ету
2018-2020
Теплицька
Виготовлення
відео
та
людини
р.р.
районна
рада,
аудиоматеріалів, які створюють
райдержадмініст
у формі,
позитивний
імідж
Залучення
рація
правоохоронця (поліцейського)
коштів не
створен
та їх демонстрація на каналах
потребує
ня
місцевого телебачення та радіо
позитив
ного
образу
правоох
оронця

2.1.9. Належне функціонування патрульної поліції та здійснення комплексу превентивних заходів
Своєчасність
Придбання
логістичних 2018-2020
Теплицьке ВП
реагування
пристроїв (планшетів), жилетів р.р.
ГУНП,
на заяви й
2018р. – 50,0;
із
світлоповертальними
Теплицька
Районний повідомлен
2019р. – 50,0;
стрічками,
автомобільних
районна
рада,
бюджет
ня про
2020р. – 50,0
реєстраторів
для
групи
райдержадмініст
вчинені
реагування патрульної поліції
рація
правопору
шення та
інші події
2.
Своєчасність
2018-2020
Теплицьке ВП
реагування
Придбання запасних частин для
р.р.
ГУНП,
на заяви й
службових
автомобілів
та
2018р.-100,0;
Теплицька
Районний повідомлен
здійснення поточного ремонту
2019р.- 100,0;
районна
рада,
бюджет
ня про
на
станціях
технічного
2020р. - 100,0
райдержадмініст
вчинені
обслуговування
рація
правопору
шення та
інші події
2018 р.-250,0;
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ:
2019 р.-250,0;
2020 р.-250,0
ІІІ. Поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності,
розвитку пожежної охорони у Теплицькому районі
1. Здійснювати
координацію 2018-2020 р.р. 22-ДПРЧ смт
Вкладень
Підвищенн
діяльності органів місцевого
Теплик 2 ДПРЗ
коштів не
я
1.

2.

3.

4.

само
врядування
щодо
забезпечення протипожежного
захисту об’єктів та територій

Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області, РДА

потребує

Створення та функціонування 2018-2020 р.р.
служб пожежної безпеки в
апараті РДА, сільських та
селищних
радах,
на
підприємствах, в установах та
організаціях

22-ДПРЧ смт
Теплик 2 ДПРЗ
Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області,
райдержадмініст
рація, установи,
керівники
підприємств
22-ДПРЧ смт
Теплик 2 ДПРЗ
Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області,
райдержадмініст
рація
Відділи
райдержадмініст
рації, 22-ДПРЧ
смт Теплик 2
ДПРЗ Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області
Управління
агропромислово
го розвитку,
райдержадмініст
рація, селищні
та сільські ради,
22-ДПРЧ смт
Теплик 2 ДПРЗ
Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області
Райдержадмініст
рація, керівники
підприємств та
організацій, 22ДПРЧ смт
Теплик 2 ДПРЗ
Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області
22-ДПРЧ
смт
Теплик 2 ДПРЗ
Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області

Вкладень
коштів не
потребує

Ведення щорічної державної 2018-2020 р.р.
статистичної
звітності
про
кількість
пожеж
та
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного
характеру на території району

Ретельне розслідування кожної 2018-2020 р.р.
пожежі на підвідомчих об’єктах,
притягнення до відповідальності
винних
осіб
та
вжиття
запобіжних заходів

5.

Створення та забезпечення 2018-2020 р.р.
функціонування
підрозділів
місцевої пожежної охорони в
населених пунктах району, що
розташовані на значній відстані
від
підрозділів
державної
пожежної охорони

6.

Провести заміну та ремонт 2018-2020 р.р.
непридатних
пожежних
гідрантів,
водоймищ,
обладнання водонапірних башт
для забирання води пожежною
технікою
та
улаштування
під’їздів з твердим покриттям до
природних водоймищ, в містах
та населених пунктах

7.

Організувати
згідно
із 2018-2020 р.р.
законодавством
проведення
періодичного
контролю
продукції, що реалізується через
торгівельну мережу, на її
відповідність вимогам пожежної
безпеки

-

Вкладень
коштів не
потребує

ефективнос
ті
управління
в сфері
цивільного
захисту
Забезпечен
ня
пожежної
безпеки в
апаратах
органів
виконавчої
влади

-

Запобіганн
я пожежам
та загибелі
людей на
них

-

Запобіганн
я пожежам
та загибелі
людей на
них

Вкладень
коштів не
потребує

-

Місцеві
бюджети,
спонсорсь
кі кошти

Оперативне
реагування
на пожежі
та
надзвичайн
і події

-

Місцеві
бюджети,
спонсорсь
кі кошти

Забезпечен
ня
протипоже
ж-ного
захисту
населених
пунктів
району

Вкладень
коштів не
потребує
-

Запобігання
реалізації
несертифіко
ва-ної
протипожежної
продукції

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Підприємствам,
організаціям, 2018-2020 р.р. Керівники
установам незалежно від форм
підприємств,
власності,
відповідно
до
установ та
Переліку
об’єктів
та
об’єктів, 22підприємств, укласти угоди з
ДПРЧ смт
Управлінням ДС НС України у
Теплик 2 ДПРЗ
Вінницькій
області
на
Головного
підключення
сигналів
від
Управління
приладів установок пожежної
ДСНС України у
автоматики
на
пульт
Вінницькій
цілодобового
пожежного
області
спостереження
державної
пожежної охорони
Організувати
та
провести 2018-2020 р.р. 22-ДПРЧ смт
навчання
керівників,
Теплик 2 ДПРЗ
відповідальних
фахівців
та
Головного
інших
посадових
осіб
Управління
підприємств,
установ,
ДСНС України у
організацій
їх
структурних
Вінницькій
підрозділів,
які
виконують
області,
обов’язки,
пов’язані
із
керівники
забезпеченням техногенної та
підприємств,
пожежної безпеки об’єктів
установ
Проводити для працівників
2018-2020
Райдержадмініст
органів виконавчої влади та
роки
рація,
місцевого
самоврядування
22-ДПРЧ смт
щорічні
наради,
семінари,
Теплик 2 ДПРЗ
огляди та конкурси з питань
Головного
забезпечення техногенної та
Управління
пожежної безпеки
ДСНС України у
Вінницькій
області
Привести, відповідно до вимог
2018-2020
Райдержадмініст
діючих
норм
та
правил
роки
рація, виконкоми
пожежної
безпеки,
шляхи
сільських та
евакуації в школах, лікувальних,
селищних рад,
культурно-видовищних та інших
організації,
закладах
з
масовим
установи,
перебуванням людей, здійснити
підприємства,
перехід з пічного опалення на
22-ДПРЧ смт
центральне
шкіл-інтернатів,
Теплик 2 ДПРЗ
дитячих
садків,
лікарень,
Головного
будинків
пристарілих
та
Управління
інвалідів. Вжити заходів з
ДСНС України у
обладнання вказаних об’єктів
Вінницькій
установками
автоматичної
області
пожежної сигналізації
Забезпечити
проведення
в
2018-2020
Відділ освіти
загальноосвітніх та дошкільних
роки
райдержадмініст
навчальних закладах “Тижнів
рації
знань безпеки життєдіяльності ”

-

Кошти
підприємс
тв,
установ,
організаці
й

Оперативне
реагування
на пожежі

-

Кошти
підприємс
тв,
установ,
організаці
й

Забезпечен
ня
пожежної
безпеки на
підприємствах,
установах
та
організація
х
Забезпечен
ня
пожежної
безпеки в
органах
виконавчої
влади

З метою попередження загибелі
дітей під час пожеж та
надзвичайних ситуацій та їх
навчання правилам безпечної
життєдіяльності,
забезпечити
щорічне проведення районного
етапу
всеукраїнського
фестивалю
дружин
юних
пожежників та Всеукраїнського
збору-змагання
“Школа
безпеки”
Визначити додаткові джерела та
механізми
фінансового
і
матеріально-технічного забезпечення 22-ДПРЧ смт. Теплик за

Вкладень
коштів не
потребує
-

-

Вкладень
коштів не
потребує

-

-

2018-2020
роки

Відділ освіти
райдержадмініст
рації, 22-ДПРЧ
смт Теплик 2
ДПРЗ Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області

-

за рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійн
ої
допомоги

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація

-

За
рахунок
позабюджетних,

Забезпечен
ня
пожежної
безпеки на
об’єктах з
масовим
перебуванн
ям людей

Забезпечен
ня
безпечної
життєдіяль
ності дітей
Забезпечен
ня
безпечної
життєдіяль
ності дітей

Розвиток
матеріальн
о-технічної
бази

15.

16.

17.

18.

19.

рахунок
позабюджетних,
спонсорських коштів, шляхом
виділення
підприємствами,
господарствами,
суб’єктами
підприємницької
діяльності
благодійної
допомоги
будівельними,
пальномастильними
матеріалами,
запчастинами, а також на
одержання
платних
протипожежних
послуг
відповідно
до
чинного
законодавства
Забудовникам (замовникам) та
проектним
організаціям,
незалежно від форм власності,
відомчої належності та джерел
фінансування,
за
винятком
об’єктів, що споруджуються за
рахунок бюджетів всіх рівнів, в
проектно-кошторисній
документації
на
нове
будівництво,
реконструкції,
розширення, капітальний ремонт
та
переоснащення
об’єктів
виробничого, адміністративного,
соціально-побутового
та
житлового
призначення
передбачати витрати для пайової
участі
всіх
учасників
інвестування будівництва для
розвитку
та
зміцнення
матеріально-технічної
бази
оперативно-рятувальної служби
Теплицького району
Забезпечити широке висвітлення
в засобах масової інформації
проблемних питань техногенної
та пожежної безпеки, положень
Законів України “Про пожежну
безпеку ” та “Про правові засади
цивільного захисту ”

2018-2020
роки

22-ДПРЧ смт
Теплик 2 ДПРЗ
Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області

2018-2020
роки

Засоби масової
інформації,
райдержадмініст
рація, 22-ДПРЧ
смт Теплик 2
ДПРЗ Головного
Управління
ДСНС України у
Вінницькій
області
Райдержадмініст
рація, селищні та
сільські ради,
суб’єкти
господарювання,
які мають на
балансі лісовий
фонд

спонсорських
коштів,
благодійн
ої
допомоги

оперативно
рятувально
ї
служби

Кошти
забудовни
ків

Розвиток
матеріальн
о-технічної
бази
оперативно
рятувально
ї служби

Районний
бюджет

Навчання
населення
правил
техногенно
ї та
пожежної
безпеки

-

Місцеві
бюджети,
спонсорсь
кі кошти

Забезпечен
ня
протипоже
жного
захисту
лісів

Навчання
населення
правил
техногенно
ї та
пожежної
безпеки
Навчання
населення
правил
техногенно
ї та
пожежної

-

2017р.-10,0;
2018р.-10,0;
2019р.-10,0;
2020р.-10,0

Розробити
та
організувати
виконання перспективних планзаходів
щодо
суттєвого
покращання
протипожежного
захисту
лісів
(забезпечення
необхідної кількості пожежної
техніки,
засобів
зв’язку,
виконання
протипожежних
інженерно-технічних заходів в
лісових масивах, проведення
агітаційно-роз’яснювальної
роботи)
Створення
і
обладнання
необхідною кількістю наочної
агітації кімнат по навчанню
населення правилам пожежної
безпеки
при
селищних
і
сільських радах

2018-2020
роки

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація, селищні та
сільські ради

-

Місцеві
бюджети,
позабюдж
етні
кошти

Відповідно до Закону України
“Про
соціальну
рекламу”
виготовити
та
встановити
довгострокові стенди-банери з
попередження загибелі людей на
виїздах з селищ, сіл, у місцях

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація, селищні та
сільські ради

-

Місцеві
бюджети

20.

21.

22.

23.

24.

25.

масового перебування людей
З
метою
забезпечення
техногенної
та
пожежної
безпеки виробництв проводити
технічне
переоснащення
та
впровадження
нових
пожежонебезпечних
виробів,
технологій і устаткування лише
після розгляду документації в
органах державного нагляду у
сфері техногенної та пожежної
безпеки
Забезпечити застосування у
виробничій та інших сферах
діяльності
тільки
сертифікованих
будівельних
матеріалів та конструкцій, а
також промислових і побутових
приладів (опалювальні прилади,
кондиціонери,
вентилятори,
оргтехніка тощо), які мають
встановлені показники пожежної
безпеки
У зв’язку із розширенням
функцій, покладених на 22ДПРЧ смт. Теплик здійснити
реконструкцію, перепланування
та добудову пожежного депо,
проводити
оновлення
матеріально-технічної бази та
комплектування
сучасним
устаткуванням і навчальнотренувальним обладнанням у
відповідності до існуючих вимог
З
метою
оперативного
реагування
та
якісного
виконання
оперативнорятувальною службою завдань,
пов’язаних із рятуванням людей,
ліквідацією пожеж та інших
надзвичайних подій, надати
допомогу
в
побудові
транспортної
телекомунікаційної
мережі,
прив’язки центру служби до
вузлів спеціальних служб та
служб екстреного реагування,
придбанні
комплектів
автомобільних
УКХ
радіостанцій,
комплектів
переносних УКХ радіостанцій,
комп’ютерної та оргтехніки.
З
метою
оперативного
реагування
та
якісного
виконання завдань, пов’язаних із
рятуванням людей, ліквідацією
пожеж та інших надзвичайних
подій,
перевірки
пожежної
техніки при зміні чергування,
проведення занять, навчань з
особовим складом
пожежнорятувального
підрозділу
та
навчань населення, здійснити
придбання пально-мастильних
матеріалів.
(А-92, ДП) для 22-ДПРЧ смт.
Теплик.
З
метою
оперативного
реагування на надзвичайні події
та рятування людей в умовах
непридатного
до
дихання
середовища,
своєчасного
оновлення наявного обладнання,

безпеки
Впровадже
ння
пожежонеб
ез-печних
виробів,
технологій

2018-2020
роки

Керівники
установ

-

Кошти
підприємс
тв

2018-2020
роки

Керівники
об’єктів усіх
форм власності.

-

Кошти
підприємс
тв

Забезпечен
ня
пожежної
безпеки у
виробничій
сфері

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

-

За
рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

Розвиток
матеріальн
о-технічної
бази
оперативно
рятувально
ї служби

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

-

За
рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

Розвиток
матеріальн
о-технічної
бази
оперативно
рятувально
ї служби

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
ГУ ДС НС
України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

2018р.-60,0;
2019р.-60,0;
2020р.-60,0

Районний
бюджет,
за рахунок
позабюджетних,
спонсорсь
ких
коштів,
благодійн
ої
допомоги

Оперативне
реагування
на
надзвичайн
і події і
ситуації

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22-

2018р.-200,0;
2019р.-200,0;
2020р.-200,0

Районний
бюджет,
за рахунок
позабюджетних,
спонсорсь
ких

Оперативне
реагування
на
надзвичайн
і події і
ситуації

26.

27

28

проведення
своєчасного
наповнення стисненим повітрям
балонів апаратів на стисненому
повітрі придбати та забезпечити
пожежно-рятувальний підрозділ
апаратами
на
стисненому
повітрі, панорамними масками
та компресором.
Забезпечити проведення повірки
та технічного обслуговування
апаратів на стисненому повітрі
З
метою
оперативного
реагування на надзвичайні події
та рятування людей, придбати та
забезпечити підрозділ ДПРЧ-22
смт.Теплик ДПРЗ-2 ГУДСНС
України у Вінницькій області
аварійно-рятувальним
обладнанням:
автономними
електростанціями,
електроболгарками,
електроперфораторами,
електровідбійниками,
електродискорізами,
маслостанціями, гідроножицями,
гідродомкратами,
пневматичними компресорами,
мотопомпами,пневматичними
подушками,
пневматичними
насадками
для
усунення
підтікання
трубопроводів,
газопроводів,
спеціальним
одягом, форменим одягом та
взуттям,
спеціальними
пожежними
стволами,
захисними
шоломами,
пожежними
рукавами,
теплозахисними
костюмами,
сучасними
приладами
радіаційної і хімічної розвідки та
дозиметричного
контролю,
сучасними
засобами
індивідуального
захисту,
медикаментами та виробами
медичного
призначення,
сигнально-гучномовні
установки,
груповими
ліхтарями, надувними човнами в
комплекті
з
рятувальними
жилетами
Забезпечити облаштування нової
покрівлі, утеплення стін та
заміни
вікон
будівлі
на
енергозберігаючі,
проведення
поточного
ремонту
в
приміщеннях
пожежнорятувального підрозділу.

З
метою
впровадження
«Системи 112», оперативного
реагування
та
якісного
виконання
оперативнорятувальним
підрозділом
завдань,
пов’язаних
із
рятуванням людей, ліквідацією
пожеж та інших надзвичайних
подій, надати допомогу в
придбанні
комп’ютерної
та
оргтехніки.

2018-2020
роки

ДПРЧ смт.
Теплик

коштів,
благодійн
ої
допомоги

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

Районний
бюджет,
за рахунок
позабюдж
етних
спонсорсь
ких
коштів,
благодійн
ої
допомоги

Розвиток
матеріальн
о-технічної
бази
оперативно
рятувально
ї служби

Районний
бюджет,
за рахунок
позабюдж
етних
спонсорсь
ких
коштів,
благодійн
ої
допомоги
Районний
бюджет,
за рахунок
позабюдж
етних
спонсорсь
ких
коштів,
благодійн
ої
допомоги

Оперативне
реагування
на
надзвичайн
і події і
ситуації

2018р.-200,0;
2019р.-200,0;
2020р.-200,0

2018-2020
роки

2018-2020
роки

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

2018р.-40,0;
2019р.-40,0;
2020р.-40,0

2018р.-20,0;
2019р.-20,0;
2020р.-20,0

Оперативне
реагування
на
надзвичайн
і події і
ситуації

29

2018-2020
роки

З метою підтримання в технічно
справному
стані
техніки
пожежно-рятувального
підрозділу,
постійній
її
готовності до використання за
призначенням
здійснити
придбання
автогуми,
акумуляторних
батарей,
автозапчастин.

Райдержадмініст
рація,
Теплицький
районний сектор
Управління ДС
НС України у
Вінницькій
області, 22ДПРЧ смт.
Теплик

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІІ:

2018р.-20,0;
2019р.-20,0;
2020р.-20,0

Районний
бюджет,
за рахунок
позабюдж
етних
спонсорсь
ких
коштів,
благодійної
допомоги

Оперативне
реагування
на
надзвичайн
і події і
ситуації

2018 р.-550,0;
2019 р.-550,0;
2020 р.-550,0
Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
Програми

Етапи виконання програми
2018 р.

2019 р.

2020 р.

3
1517,5

4
1517,6

5
1464,9

Всього витрат на виконання
Програми
6
4500,0

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

районний бюджет

1517,5

1517,6

1464,9

4500,0

-

-

-

1
Обсяг ресурсів всього, в тому
числі:

кошти не бюджетних джерел

-

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми,
здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією в частині повноважень, делегованих
районною радою.
Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є: проведення моніторингу і аналізу повноти та
якості виконання заходів Програми; залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

Військовий комісар
Теплицького РВК
Підполковник

І. Івахненко

