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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
LVII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 24 липня 2020 року      №   - VII 
 
Про внесення змін до комплексної 
Програми профілактики правопорушень 
у Богодухівському районі  на 2016 – 2020 роки 
 

Відповідно  до  листа Богодухівської районної державної адміністрації 
від 22 липня  2020 року № 01-35/2151, Закону України «Про Національну 
поліцію», керуючись статтею  43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до комплексної Програми профілактики правопорушень 
у Богодухівському районі на 2016-2020 роки затвердженої рішенням 
районної ради від 03.03.2016 року № 73 –VІІ (V сесія VII скликання) (із 
змінами), а саме:  

пункти  2.6.,  2.10.,  6.5.,  8.5.,  8.9,  9.5,    9.6.  та рядок всього за 
програмою заходів Програми викласти у новій редакції, що додається. 

2. Фінансування заходів визначених у пункті 9.6.  Програми на 2020 рік 
здійснити з районного бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого 
самоврядування (Васенін М.А.). 
 
 

Заступник голови районної ради             Р.І. Ярошенко 
 
 
 
 



          Додаток 
до рішення районної ради 
від 24.07.2020 р. № -VII 
(LVII позачергова сесія VII скликання) 

 
Заходи реалізації Програми 

 

№ з/п Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 
Орієнтовані обсяги 

фінансування 
Загальні 
обсяги 

фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IІ. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров’я, честь і гідність громадян, їх майнові інтереси 
 

2.6. 
Вжити заходів щодо виявлення та усунення причин 
та умов, що сприяють насильству у сім’ї, надання 
допомоги жертвам насильства в сім’ї. Організувати 
підготовку та поширення інформаційних матеріалів 
на соціально-правову тематику, психологічної 
інформації з попередження насильства в сім’ї, а 
також про організації та установи, що надають 
допомогу жертвам насильства в сім’ї, залучення до 
цієї роботи громадських організацій (виготовлення 
інформаційних листівок 1000 шт. на рік) 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області, управління 
соціального захисту населення 
районної державної 
адміністрації, служба у справах 
дітей районної державної 
адміністрації, сектор освіти 
районної державної 
адміністрації, районний центр 
соціальних служб для сім’ї дітей 
та молоді 

3 3 3 3 0 12 

      
2.10 

Продовжити інформування населення, у тому числі 
через засоби масової інформації, про необхідність 
вжиття заходів щодо посилення охорони власного 
майна, встановлення домофонів, укріплення вхідних 
дверей, встановлення кодових замків на під’їздах 
житлових будинків, взяття квартир під охорону та 
обладнання автотранспортних засобів приладами 
охоронної сигналізації з метою попередження 
квартирних крадіжок та незаконних заволодінь 
автотранспорту (виготовлення листівок 1000 шт. на 
рік) 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області,  сільські, 
селищні та міська ради району 

3 3 3 3 0 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VI. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму 

6.5. Провести роз’яснювальну роботу у ЗМІ, 
організувати поширення друкованих матеріалів, 
розміщення соціальної реклами щодо попередження 
розповсюдження та зловживання алкогольними, 
слабоалкогольними напоями, вживання 
наркотичних, психотропних препаратів, їх аналогів, 
токсичних та інших одурманюючих речовин 
(виготовлення інформаційних листівок 1000 шт. на 
рік) 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області, КНП 
Богодухівська центральна 
районна лікарня Богодухівської 
районної ради, КНП "Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Богодухівської 
районної ради", сектор освіти 
районної державної адміністрації 

3 3 3 3 0 12 

VІII. Підтримання публічної безпеки та порядку 
8.5. З метою попередження злочинів та правопорушень, 

покращення рівня розкриття злочинів, що учинені у 
громадських місцях встановити на територіях 
масового перебування та відпочинку громадян, 
громадських місць, де найбільш часто відбуваються 
правопорушення, системи відеоспостереження 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області 

20 20 20 20 0 80 

8.9. Організувати проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення, 
спрямованої на доведення небезпеки 
екстремістських проявів у суспільстві, з метою 
попередження терористичних та диверсійних акцій, 
а також неприпустимості вирішення проблем у 
суспільстві радикальними методами (виготовлення 
інформаційних листівок 1000 шт. на рік) 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області, 
Дергачівський міжрайонний 
відділ УСБУ в Харківській 
області, сільські, селищні та 
міська ради району, сектор 
освіти районної державної 
адміністрації, управління 
соціального захисту населення 
районної державної 
адміністрації, районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, сектор культури, у 
справах молоді та спорту 
районної державної адміністрації 

3 3 3 3 0 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IX. Заходи щодо формування позитивного іміджу правоохоронних органів, сприяння їх матеріально-технічному забезпеченню 
9.5. З метою забезпечення належної роботи придбати 

для працівників поліції Богодухівського  ВП ГУНП 
в Харківській області оргтехніку (комп’ютери - 6 
комплектів, принтери - 3 шт., БФП - 3 шт., цифрова 
відеокамера – 1 шт., цифровий фотоапарат – 1 шт.), 
меблі (письмові столи - 4 шт., стільці - 10 шт.), 
канцелярське приладдя 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області 

96 29 29 29 0 183 

9.6. Для забезпечення надання поліцейських послуг, 
підвищення результативності діяльності поліції та 
поліпшення безпекової ситуації на території 
Богодухівського району  придбати для ремонту 
чергової частини Богодухівського ВП ГУ НП в 
Харківській області матеріали: 

- заміна   покриття    підлоги (лінолеум розміром 6-
4 метр.); 

- заміна підвісної стелі (6-4 метр.); 
- оновлення стін (оббивка МДФ – 50 метр. квадр.); 
- оновлення    електроживлення   (заміна дроту – 

40 метр. перерізом 2,5 мм); 
- заміна 2 дверей чергової частини: 
- заміна офісної меблі: 2 столи, 2 крісла, 

устаткування оргтехнікою 2 робочих місць 
 

2016-
2020 

Богодухівський  ВП ГУНП в 
Харківській області 

120 120 120 120 181 661 

 Всього за програмою   384,9 281,8 191,8 191,8 191,8 1242,10 
 
 

Заступник голови районної ради          Р.І. Ярошенко 
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