
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

15.07.2019   м. Дніпро   № Р-403/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про погодження проекту  
змін до регіональної Програми  
забезпечення громадського  
порядку та громадської безпеки  
на території Дніпропетровської  
області на період до 2020 року 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 червня 2007 року                        
№ Р-211/0/3-07 “Про порядок розроблення, затвердження та виконання 
регіональних цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації”               
(зі змінами), з метою удосконалення методів забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки: 

 

1. Погодити проект змін до регіональної Програми забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської 
області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської 
обласної ради від 25 березня 2016 року № 30-3/VII (зі змінами)                                     
(далі – Програма), згідно з додатком. 

 

2. Направити в установленому порядку проект змін до Програми на 
розгляд чергової сесії Дніпропетровської обласної ради. 

 

3. Доручити начальникові управління взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи облдержадміністрації Федорчук І.Ю. виступити 
на пленарному засіданні Дніпропетровської обласної ради з доповіддю із 
зазначеного питання.  

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації  
згідно з розподілом функціональних повноважень.     

     
Тимчасово виконуючий обов’язки  
голови облдержадміністрації                                                               Д.І.БАТУРА 



Додаток 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

15.07.2019 № Р-403/0/3-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗМІН 

до регіональної Програми забезпечення  

громадського порядку та громадської безпеки  

на території Дніпропетровської області  

на період до 2020 року 

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                 

з метою удосконалення методів забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки внести зміни до регіональної Програми забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської 

області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської 

обласної ради від 25 березня 2016 року № 30-3/VII (зі змінами)                                    

(далі – Програма), а саме: 

пункт 4.1. Переліку завдань і заходів Програми викласти у новій редакції 

згідно з додатком 1; 

паспорт Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 2. 

 

 

 

 

Начальник управління  

взаємодії з правоохоронними  

органами та оборонної роботи  

облдержадміністрації                                                          І.Ю.ФЕДОРЧУК  



Додаток 2  

до проекту змін до регіональної 

Програми забезпечення 

громадського порядку та 

громадської безпеки на території 

Дніпропетровської області                      

на період до 2020 року 

 

 

ПАСПОРТ 

регіональної Програми забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки 

на території Дніпропетровської області  

на період до 2020 року 
 

1. Назва: регіональна Програма забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до                    

2020 року. 

 

2. Підстава для розроблення: закони України “Про місцеві                           

державні адміністрації”, “Про участь громадян в охороні громадського             

порядку і державного кордону”, протокол засідання Державної комісії з                

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                                    

від 21 квітня 2015 року № 3.  

 

3. Регіональний замовник Програми або координатор: управління 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдерж-

адміністрації.  

 

4. Співзамовники Програми: відсутні. 

 

5. Відповідальні за виконання: структурні підрозділи облдерж-

адміністрації: департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, служба у справах дітей, департамент економічного розвитку, 

департамент освіти і науки, управління молоді і спорту, управління цивільного 

захисту; райдержадміністрації; за згодою: прокуратура Дніпропетровської 

області, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, 

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, 

Центральне територіальне управління Національної гвардії України, військова 

частина 3036 Національної гвардії України, військова частина Т0120 Державної 

спеціальної служби транспорту, військова частина Т0320 Державної 

спеціальної служби транспорту, Управління поліції охорони Департаменту 

поліції охорони Національної поліції України в Дніпропетровській області, 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції в Дніпропетровській 



області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 

Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України, Дніпропетровське управління 

Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, Південно-Східне міжрегіональне управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, 

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, районні (міські, об’єднані міські, об’єднані районні) 

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Оперативне 

командування “Схід”, виконавчі комітети місцевих рад, об’єднані територіальні 

громади області. 

 

6. Мета: підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних 

органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 

території Дніпропетровської області шляхом здійснення заходів з профілактики 

правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили 

вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації в 

області, удосконалення методів забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки, у тому числі шляхом організації виконання  завдань щодо 

забезпечення безпеки в особливий період. 

 

7. Початок: березень 2016 року, закінчення: грудень 2020 року. 

 

8. Етапи виконання: Програма виконується в один етап. 

 

9. Загальні обсяги фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством:    

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

усього 

За  роками  виконання,  тис. грн 

2016 2017 2018 2019 2020 

Державний  

бюджет 

 

 

 

 

      

Обласний  

бюджет 

 

112551,64 2059 24459 22259 53151,64 10623 

Місцевий 

бюджет 
86236,633 27176 11736 13810,711 19165,506 14348,416 

Інші  

джерела  
   

 
 

Усього 198788,273 29235 36195 36069,711 72317,146 24971,416 

 

Продовження додатка 2 



10. Очікувані кінцеві результати виконання заходів регіональної 

Програми: 
 

Напрями 

показників 

Програми 

Найменування 

показників виконання 

Програми 

Одиниця 

виміру 

Значення показника 

Усього 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

 

Соціальні Оперативне 
реагування 

правоохоронних 

органів на вчинене 

правопорушення 

 

хвилини до 10 хв. до 10 хв. до 10 хв. до 10 хв. до 10 хв. до 10 хв. 

 

11. Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює управління 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

облдержадміністрації, контроль – постійна комісія обласної ради з питань 

забезпечення правоохоронної діяльності.  

Строки надання звітності: щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за 

звітним періодом, звіти надаються до обласної ради та облдержадміністрації.  

 

 

Начальник управління  

взаємодії з правоохоронними  

органами та оборонної роботи  

облдержадміністрації                                                         І.Ю.ФЕДОРЧУК 

Продовження додатка 2 



Додаток 1 
до проекту змін до регіональної 
Програми забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки на 
території Дніпропетровської області  
на період до 2020 року 
 

ЗМІНИ  
до переліку завдань і заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку  

та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року 
 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 

виконання завдання 
Відповідальні за виконання 

Строк вико-
нання 

Орієнтовні обсяги фінансування за  
роками виконання, (тис. грн) 

Очікуваний  
результат 
виконання 

заходу 
усього 2016  2017 2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Інформа-
ційно-           
аналітичне та 
матеріально- 
технічне 
забезпечення 
профілактичної  
діяльності, 
форм і методів 
профілактики 
правопорушень, 
підвищення 
ефективності 
оперативно- 
розшукових 
заходів 
у сфері 
протидії 
злочинності та 
корупції 

 

4.1. Поліпшення 
правопорядку шляхом 
збільшення щільності 
патрулювання, введення 
додаткових маршрутів 
за рахунок збільшення 
кількості автопатрулів, 
оперативного реагу-
вання на повідомлення 
про порушення громад-
ського порядку та 
скоєння злочинів, а 
також зібрання доказів 
на місці події завдяки 
своєчасному інформу-
ванню та прибуттю на 
місце події працівників 
правоохоронних орга-
нів, у тому числі 
спеціальної техніки, а 
також проведення 
нового будівництва 
лабораторії ДНК-аналізу 
у Дніпропетровській 
області        

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи 
облдержадміністрації,  Головне управління 
Національної поліції в Дніпропетровській 
області (за згодою), Управління патрульної 
поліції в Дніпропетровській області 
Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (за згодою), 
військова частина 3036 Національної гвардії 
України (за згодою), Управління Служби 
безпеки України у Дніпропетровській  
області (за згодою), Прокуратура 
Дніпропетровської області (за згодою), 
Управління захисту економіки в 
Дніпропетровській області Департаменту 
захисту економіки Національної поліції 
України  (за згодою), Дніпропетровське 
управління Департаменту внутрішньої 
безпеки Національної поліції України                      
(за згодою), Дніпропетровський науково-
дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України (за згодою), 
Дніпропетровський науково-дослідний 
інститут судових експертиз Міністерства 
юстиції України (за згодою), 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад (за згодою) 

2016 –  
2020 роки 

69000 3000 12400 23200 27400,0 3000 Поліпшення 
стану 
громадського 
порядку 



Усього за заходом,  

                                                                                                 у тому числі 
Загальний 

обсяг, у т. ч. 
69000 3000 12400 

 

23200 27400,0 3000 
 

Обласний 

бюджет 
57000 600 10000 20800 25000,0 600  

Місцевий 

бюджет 
12000 2400 2400 2400 2400 2400  

Інші 

джерела 
– – – – – –  

Усього за завданням,                                                                                   

у тому числі 

 

Загальний 

обсяг, у т. ч. 
110446,633 10020 19420 32294,711 35949,506 

 

12762,416 
 

 

Обласний 

бюджет 
64020 2004 11404 22204 26404 2004  

Місцевий 

бюджет 
46426,633 8016 8016 10090,711 9545,506 10758,416  

Інші 

джерела 
– – – – – –  

                                  Усього за Програмою,                                                                                      

у тому числі 

 

Загальний 

обсяг, у т. ч. 
198788,273 29235 36195 36069,711 72317,146 24971,416 

 

Обласний 

бюджет 
112551,64 2059 24459 22259 53151,64 10623 

Місцевий 

бюджет 
86236,633 27176 11736 13810,711 19165,506 14348,416 

Інші 

джерела 
      

 

 

Начальник управління  

взаємодії з правоохоронними  

органами та оборонної  

роботи облдержадміністрації                                                                                                                            І.Ю.ФЕДОРЧУК  

Продовження додатка 1 
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