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23 квітня 2021 року № 7-6\УШ
с. В ел и кий Хутір

Про внесення змін до рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми розвитку 
охорони здоров’я населення
і Зел и кохуті рс і. кої сіл РзСі̂ кої об ’ єднаної 
територіальної громади на 2019- 
2 0 2 1  роки» від 1 1 . 0 1 . 2 0 19 №2-13\УИ

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України 
"Про місцеве самоврядування і? Україні», Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», керуючись наказом 
Міністерства охорони здоров'я від 26.01.2018 №148 «Про затвердження 
Промірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної 
медичної (медико-сані гарної) допомоги, Великохутірська сільська рада

В И Р 1 Ш И Л А :

1 . Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми розвитку охорони здоров’я населення 
Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019- 
2021 роки» від 11.01.2019 №2-13\У1І, а саме: затвердити Програму розвитку 
охорони здоров’я населення Великохутірської сільської територіальної 
і ромади на 2019-2022 роки (далі-І Ірограма), що додається, в новій редакції.
2 .  Вважати рішення Великохутірської сільської ради «Про внесення змін 
до рішення Великохутірської сільської ради «Про затвердження Програми 
розвитку охорони здоров’я населення Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки» від 11.01.2019 №2-1 ЗАЛІ» від 
07.02.2019 року №4-9\УІ1 таким, що втратило чинність.
3. Рекомендувати фінансовому відділу Велохутірської сільської ради 
передбачити фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей
бюджету.



4, * Головному спеціалісту (програмісту) Вольф В.Б. забезпечити 
оприлюднення даного рішення з додатками на офіційному веб-сайті 
Великохутірської сільської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного 
виховання та соціальної політики.



ЗАТВЕРДЖЕНО; 
рішенням сесії ІЗєлико.чутірської 

сільської ради від 
23.04.2021р. №  7-6Л/ІІ!

Програма
розвитку охорони здоров’я населення Великохутірської сільської

територіальної грома;іи 
на 2019-2022 роки

II А С П О Р Т

] Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

2 Розробник програми Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

юу) В і ді ювідал ьні і й виконавець програм и В и конавч и й ком ітет 
Великохутірської 
сільської ради

4 Учасники програми КИП «Драбі вський 
ЦГІМСД», Драбівська 
«БЛ ДСР», виконавчий 
комітет
Великохутірської 
сільської ради

ї 5 Терміни реалізації програми 201 9-2022 роки
6 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього
1 280,0 тис.грн.

1. Проблеми, па розв’язання яких спрямована Програма
Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у 

несприятливих демографічних показниках, скорочення середньої тривалості 
життя, нерівність \ доступності медичної допомоги. Проблемним ( 
неналежне кадрове забезпечення. Погребує покращення матеріально- 
технічний стан, закладів охорони здоров’я.

2. Мста Програми
Метою Програми є вдосконалення системи надання первинної, 

вторинної медичної допомоги населенню Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади, забезпечення зниження рівня



захворюваності, інвалідності та смертності населення, впровадження новітніх 
медичних технологій в практику роботи медичних установ.

3. Основні завдання Програми
Основними завданнями 1 Ірограми є:
3 .1. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
3.2. - Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини (далі -  АЗПСМ), фельдшерсько-акушерських 
пунктів (далі ФЛІ Г) і фельдшерських пунктів (далі -  ФГІ) в громаді
відповідно до табеля оснащення;

3.3. Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я 
кваліфікованими медичними кадрами, залучення до роботи в сільській 
місцевості лікарів загальної практики -  сімейної медицини, створення для 
лікарів сприятливих умов для роботи та проживання, матеріальне 
стимулювання праці, забезпечення житлом.

3.4. Забезпечення належного фінансування потреб галузі охорони 
здоров’я;

3.4. Розроблення та забезпечення виконання заходів щодо раннього 
виявлення туберкульозу, своєчасної ізоляції та адекватного лікування 
туберкульозу та здійснення заходів з попередження розвитку даної
соціальної хвороби.

3.5. Сприяння проведенню масової імунізації та додаткових турів серед 
підлягаючих контингентів та груп ризику.

3 . 6 . Здійснення раннього виявлення цукрового діабету та його 
ускладнень.

3.7. Сприяння формуванню позитивного ставлення населення до змін у 
галузі охорони здоров’я.

4, Шляхи та способи розв’язання проблем
4.1. Забезпечення надання доступних та якісних медичних послуг на 

засадах сімейної медицини.
4.2. Формування позитивного ставлення населення до змін у галузі 

охорони здоров’я.
4.3. Оснащення сучасним медичним та технологічним обладнанням

закладу охорони здоров’я.
4.4. Щорічне профілактичне флюорографічне обстеження стаціонарним 

•пересувним флюорографом дорослих (особлива увага групам медичного та
соціального ризику по туберкульозу);

щорічне 1 0 0% охоплення дітей відповідних вікових груп 
туберкул і нодіагностм кою;

- охоплення щепленнями проти туберкульозу новонароджених та дітей 
від 4 до І 4 років (не менше 97% від підлягаючих).

4 .5 .  Створення прошарку осіб, імунний статус яких забезпечить 
несприятливість колективів до виникнення епідемій інфекційних хвороб;



4.6. Ранне виявлення цукрового діабету шляхом визначення рівня 
глюкози крові кожному пацієнту з групи ризику щорічно.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

державного бюджету, бюджету Великохутірської сільської територіальної 
громади та інших незаборонених чинним законодавством джерел.

6 . Строки виконання Програми
Строки виконання Програми: 2019-2022 роки.

7. Очікувані результати виконання Прог рами

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:
7.1. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади громади 

к вал і фі коваш і ми мсд 11 ч н им кадрам и;
7.2. Покращити стан матеріально-технічного забезпечення закладів 

охорони здоров’я.
7.3. Поліпшити якість надання медичної допомоги на догоспітальному 

етапі, що в свою чергу призведе до зменшення смертності.

Заходи щодо реалізації програми Великохутірської ОТІ

Придбання обладнання в розрізі установ'

Необхідні 
обсяги 

фінансував 
н я

(тис. гри,)
ЛЗПСМ с. Великий Хутір

Ремонт другої частини приміщення ( денний стаціонар)
Облаштувати відмосткою задню стіну будівлі 25,0
і Іридбати твердопаливний котел 25,0
Замі на електро11 роводки 50,0
Встановити кондиціонеру денному стаціонарі 10,0

Накриття пандуса, ремонт порогу 8,0

Ремонт кабінету акушерки 3,0
Облаштувати навіс для збору харкотиння 5.0
нпергобезпека ( 1133. лампочки, коврики діелектричні ) 2,0

Копгги на імунопрофілактику 20,0

і Кошти для надання невідкладної та паліативної 
допомоги ( АГО. інваліди війни, онкохворі, та інші 
пільгові категорії населення )

30,0



Придбати твердопаливний котел 35,0
Ємності для збору харкотиння 2.0
Лотки ниркоподібні 1,5
Повірка вимірювальної техніки 1,5
Реактиви для лабораторії 3,0
Швидкісні тести 1,5
Офтальмоскоп 5.0
Тонометри , 2 шт. 1.0
Канцтовари.' 1,0

і осподарчий інвентар 1,0
і [овірка вогнегасників 0,4
Г'інеісологічні набори 6,0
М'які банкетки 1,0

Придбати засоби індивідуального захисту ( 313 ),
розхідні матеріали, дезинфікуючі засоби

5,0

Оплата електроенергії 12 ,0

Оплата природного газу 59,1
АЗІIСМ с. Безбородые«

Завершити розвід холодної проточної води но 25,0
кабінетах
Придбати твердопаливний котел 25,0
Замінити підлог) в кабінетах акушерки і фельдшера 8.0

Замінити вікна, 3 шт., двері по кабінетах 20,0
Утеплити другий поверх 40,0
Обланіту вати навіс для збору харкотиння 5,0
Огорожа , обпилка дерев 17,0
Кнергобезиека ( 1ІЗВ, лампочки, коврики діелектричні ) 5,0
Кошти на імунопрофілактику 10,0

Кошти для падання невідкладної та паліативної 15,0
допомоги ( АГО. інваліди війни, онкохворі, та інші 
пільгові категорії населення )
[ [рпдбати пульсоксиметр 1.1
Мішок Амбу 1,3
Ростомір дитячий 1,5
Ростомір для дорослих 3,0
Апарат Маклакова 2.0

Оплата інтернету, принтер 10,0

Повірка вимірювальної техніки 1,5
Медична шафа 6,0

1 Іслепальний столик 3,0
1 [редметний столик 2,5

: Столик мані нуля цій пий 3,5
Кушетка 3,1



Ємності для дезинфекції 3,0
Ємності для сміття 2,0
Ємності для збору харкотиння 2,0
Витяжна шафа 5,0
Меблі 30,0
Рефлектор лобний 1,3
Голкоспалговач 3,6
1 Платив 0,5
і і ідеї овкп '‘‘до мікроскопу 2,0
Лотки ниркоподібні 2.0
Дрібні багаторазові інструменти . 2,0
Єї оди к для в/в ін’єкцій 3,1
і Іікфлоуметр і 7
Отоскоп 3,0
Реактиви для лабораторії 3,0
Канцтовари ко
М'який інвентар ( халати -  4 шт., простині -  8 шт., 
рушники - 4  шт..пелюшки — 8 шт. )

3,6

1 бітами и 0,3
І осподарчий інвентар 1,0
Вопіегасии к 0,3
їІовірка вогнегасників 0,6
Аналізатор сечі 40,0
Світильник хірургічний пересувний регульований 6,5
Мо.чоток неврологічний 0,5
Офтальмоскоп 5,0
Єтрічки для кардіографа 1,0
1 'Онкологічні набори 5.0
Придбати засоби індивідуального захисту ( 313 ), 
розхідні матеріали,дезинфікуючі засоби

2,5

Заробітна плат а з нарахуванням 108,9
Оплата електроенергії 9,0
Оплата природного газу 40,0

Ф11 с. Рсцнжівщина
Зовнішній туалет 5,0
Обпилка дерев 2,0
Кгіергобезпека ( 113В, лампочки, коврики діелектричні ) 2,0
Кошти па імунопрофілактику 15,0
Кош ти для надання невідкладної та паліативної 
допомоги ( АТО, інваліди війни, онкохворі, та інші 
пільгові категорії населення )

6,0

Гір] тдбаті і пул ьс о ксі і метр 0,8
і Грі і ! 1 ТСр 6,0



Швидкісні тести 1,5
І Повірка вимірювальної техніки 0,4
: Ваги для дорослих 3.0
Гінекологічні набори 3,0
Канцтовари 2.0

! 1 осподарчий-Дт і вентар 2.0
і [огірка вогнегасника 0.3
і 'лю кометр 0,3
Тонометр-кт 0,5
Заробітна плата з нарахуванням 96,6
Оплата електроенергії 30,0

СІ) і І с. Рождесі вепське
Гнсргобезпека ( 1ІЗВ, лампочки, коврики діелектричні ) 2,0

Кошти па імунопрофілактику 10,0

Кошти для надання невідкладної та паліативної 15,0
: допомоги ( АТО. інваліди війни, онкохворі, та інші
пільгові категорії населення )
і і рп дбати пульс окон метр 0,8
! [р і штер 6,0
Швидкісні тести 1,5
ІТелспальний столик 3,0
Столик для в/в ін’єкцій 3,1
Шафа маніпуляційна 6.0

. Смність для дезинфекції 2.5
Дрібний інструментарій 
Повірка вимірювальної техніки 
Канцтовари 
1 осподарчий інвентар 
1 шекологічні набори
М’який інвентар ( халати -2шт., простині -  2 шт.,
рушники — 2 шт..пелюшки — 4 шт. ) 
і Говірка вогнегасника 
Заробітна плата ? нарахуванням 
Оі и іата електроенер і ії

2,0 
"б.4 
2,0 _ 

То
3.0 
! .4

"о.з
22.0 
до""

Ч

2. Забезпечення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням за потребою, 
холодові сумки при можливості резервним єлектрозабєзпеченням 10,0
Т Н С . Г р И .

2 Придбання .кім.реактивів для лабораторного обстеження хворих та осіб з 
підозрою на цукровий діабет -  5,0 тис.гри

скретар сільської ради



л

Р І Ш Е И Н Я

23 квітня 2021 року № 7-7/VIІ і

Про внесення змін до рішення від 
22,12.2020 №3-15/УШ «1 Іро затвердження 
Програми забезпечення правопорядку на 
території Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021-2025 
роки»

З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку на території 
Великохутірської сільської територіальної громади, створення належних умов для 
забезпечення діяльності з охорони громадського порядку, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист ВИД №1 
Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області про внесення змін до Програми 
забезпечення правопорядку на території Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2021-2025 роки, в частині назви правоохоронного органу. 
Вел 11 кохуті рська сільська рада

1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради 22.12.2020 №3-
І 5/УПІ «Про затвердження Програми забезпечення правопорядку на території 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки», а 
саме: затвердити Програму забезпечення правопорядку на території
Великохутірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки в 
новій редакції, додається .

2. Рекомендувати фінансовому відділу Великохутірської сільської ради 
передбачити фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей

3. Головному спеціалісту (програмісту) Вольф В.Б. забезпечити оприлюднення 
даного рішення з додатками на офіційному веб-сайті Великохутірської 
сільської ради.

4. Контроль за виконанням даної 9 рішення покласти на постійну комісію з з 
питань прав людини, за кон ностП за і юб і га 11 пя корупції, регламенту.

В И Р ІIII И Л А:

оюджету.

депутатської етики та ну 

Веди кохуті рський сільський ї ІИна ШИНКАРЕНКО



А
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням Великохутірської сільської ради 
від 23.04.2021 року № 7-7 /VIII

ПРОГРАМА
забезпечення правопорядку па території Великохутірської сільської

територіальної громади 
на 2021-2025 роки



Не дивлячись на зусилля, які докладають правоохоронні органи, в т.ч. 
органи поліції щодо охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави, забезпечення публічної безпеки і порядку, злочинність залишається 
негативним атрибутом суспільства і її вплив на соціально-економічні процеси в 
регіоні в окремих випадках відіграє певну роль у тенденціях, що в них 
відбуваються. Зокрема,, в 2 0 2 0  році на території обслуговування залишається 
високим рівень кримінальних правопорушень проти особи, понад 55.3% 
складають злочинні прояви майнового спрямування, в т.ч. зареєстровано значну 
кількість таки-хшх особливо небезпечних різновидів, як грабежі і розбої, не 
позбавлені зацікавленості з боку криміналітету економічні відносини. Все ще 
завеликою є питома вага кримінальних правопорушень, вчинених 
неповнолітніми та раніше судимими, не в повній мірі вирішуються питання 
бороті,би з наркоманією і алкоголізмом.

метою забезпечення сталої протидії злочинності і адміністративним 
правопорушенням, зменшення вірогідності кримінальних замахів на життя, 
здоров'я і гідність громадян, майно різної форми власності та господарську 
іімльність, зміцнення публічної безпеки і порядку, створення надійного бар'єру 

па шляху подальшої наркотизації суспільства та подолання корумпованості 
владних структур необхідно здійснити комплекс заході в, спрямованих на:

» вдосконалення роботи по профілактиці, попередженню і розкриттю 
кримінальних та адміністративних правопорушень; 
запобігання поширення організованої та інших найбільш небезпечних 
форм злочинності;
недопущення втягнений у вир злочинності представників молодого 
покоління та тих громадян, хто в силу життєвих негараздів, скрутного 
економічного становища, нестійких особистих моральних принципів 
або в силу несприятливих обставин потенційно може стати злочинцем:

6 обмеження незаконного обігу наркотичних засобів і озброєння, 
запобігання злочинам проти моральності.

Внаслідок виконання визначених та напрацювавши і здійснення інших 
заходів слід очікувати:

ж зростання ювіри населення до органів поліції шляхом якісного 
надання поліцейських послуг;

ж закріплення тенденції щодо зменшення числа вчинених кримінальних 
правопорушень на території Великохутірської сільської територіальної 
громади:

ж забезпечити оперативність реагування на вчинені правопорушення та 
їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за 
ситуацією в громадських, місцях;

^ мінімізації негативного впливу криміналісту на підліткове 
середовище, зменшення втягиення дітей у злочинну діяльністю 

ж руйнування схем постачання наркотиків і психотропних речовин на 
споживчий ; із)’коринок та звуження таким чином суспільної небезпеки 
від осіб, які вживають наркотичні засоби у немедичних цілях;

> більш стійкої ресоціадізації осіб, які свого часу Йору шили закон і були 
гір і- ггя пі уті до в і д п о в ідал ьності ;



оезлеки у громадських місцях« підвищення рівня 
дорожі і ьо го руху;

га безпеки

поліпшення фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної 
діяльності та кадрового потенціалу органів поліції.

ї. Організаційне забезпечення профілактики злочинності
і. і. Забезпечити здійснення постійного комплексного аналізу 

криміногенної^, обстановки та результатів роботи поліції на території 
Великохутірської громади. Систематично аналізувати стан правопорядку як 
загалом з регіоні, так і в кожному населеному пункті громади. За результатами 
.діалізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на організацію 
боротьби з криміпалітетом, розробляти плани спільних заходів щодо 
запобігання злочинності.

ВПД №1. Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, 
Драбівський відділ Золотоніської місцевої прокуратури 
(далі -  прокуратура) за згодою 
Щорічно

1.2. Браги участь в розробці нових проектів, інших нормативних 
документів, програм та планів з питань боротьби зі злочинністю та 
убезпечення публічної безпеки і порядку на загальнодержавному та 
регіональному ріштях,

ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській област і, 
прокуратура (за згодою), виконавчий комітет 
Великохутірської сільської ради (далі -  виконком сільської 
ради)
11 остійно

1.3. З урахуванням стану криміногенної обстановки визначати населенні 
пункти об’єднаної територіальної громади, де має місце тенденція до її 
загострення. забезпечити проведення їх комплексних оперативно- 
профілактичітих відгіраїuовань.

ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській област і 
2021 - 2025 роки

1.4. З метою удосконалення роботи щодо установлення осіб невпізнаних 
трупів провести комплекс заходів, спрямованих на покращення матеріально- 
технічної бази криміналістичних підрозділів поліції.

ВИД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 
протягом 2021-2025 років

1.5. Забезпечити впровадження технічних засобів для автоматичної 
фіксації порушень І іравил дорожнього руху та нагляду за ним.

Вс.іпкохутірська сільська територіальна громада,
ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 

протягом 2021-2025 років



II. виходи щодо забезпечення охорони громадського порядку та
публічної безпеки.

2 . 1 . Здійснити цілеспрямовані профілактичні заходи по запобіганню 
кримінальним правопорушенням проти життя і здоров’я, честі та гідності 
особи, забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності 
шляхом локалізації причин і умов, що сприяють їх вчиненню, проведення 
активної роботи з мешканцями населених пунктів громади, схильними до 
скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень, а також організації 
наполегливої профілактики побутової злочинності.

Великохутірська сільська територіальна громада,
В! ІД №1 Золотоніського РВИ ГУНИ в Черкаській області 
протягом 2021-2025 років 

1 Іостійно
2 .2 . Організувати проведения комплексних заходів, спрямованих па 

запобігання кримінальним правопорушенням, проти одиноких і престарілих 
осіб та насильства в сім’ї.

ВИД №1 Золотоніського РВИ ГУНИ їв Черкаській області, 
виконком сільської ради 
Кожне півріччя

2.3. Удосконалити і реалізувати систему оперативно-профілактичних та 
інших заходів, метою яких є активна протидія вуличній злочинності, 
профілактика, запобігання і розкриття грабежів, незаконних заволоділи 
: ране портних засобів, тілесних ушкоджень та хуліганств, іцо вчиняються у 
ромадських місцях. До їх здійснення активно залучати громадські формування
охорони громадського порядку за безпосередньою участю у формуванні і 

організації їх роботи органів влади і місцевого самоврядування.
ВИД №1 Золотоніського РВІ1 ГУНИ в Черкаській області, 
виконком сільської ради 
1 Іостійно

2.4. Здійснювати заходи, в т.ч. організувати проведення оперативно- 
профілактичні операції “Зброя та вибухівка” з метою активізації роботи щодо 
вилучення із незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових 
речовин, виявлення та перекриття стійких каналів їх нелегального надходження, 
у першу чергу, із району проведення антитерористичпої операції, шляхом 
викрадення  ̂ арсеналів ЗС України та сховищ підприємств, установ і 
організацій, які за характером своєї діяльності, пов’язані із їх застосуванням. 
! Доводити поглиблені перевірки місць зберігання зброї.

ВИД Уві Золотоніського РВИ ! У1II І в Черкаській області. 
Постійно

2.5. Запровадити на території громади сучасні методи контролю за станом 
правопорядку в громадських місцях (встановлення систем відео 
спостереження).

ВПД№1 Золотоніського РВИ ГУ-ИП в Черкаській 
області , виконком сільської ради



2.6. Вирішити питання про виділення приміщень для створення офісів 
поліції, де буде дислокуватися група швидкого реагування та 
розміщуватиметься службовий кабінет інспектора поліції, що обслуговує 
: ільську міецевість.

виконком сільської ради,
ВПД №1 Золотоніського РВП ПУНГІ в Черкаській 
області
Протягом 2021 - 2015 років

2.6. Вжити заходів щодо забезпечення офісів поліції засобами зв’язку, 
оргтехнікою, автотранспортом та іншим інвентарем необхідним для роботи.

виконком сільської ради,
ВПД№1 Золотоніського РВИ ГУИП в Черкаській 
області
Протягом 2021-2025 років

2.7. Забезпечити роботу груп швидкого реагування з визначенням місць їх 
постійної дислокації на території населених пунктів Всликохугірської громади.

ВИД .N61 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , виконкоми сільської ради,
Протягом 2021-2025 років

2 .8 . З метою формування у населення довіри до поліцейського 
організувати па регулярній основі в засобах масової інформації та перед 
населенням висвітлення роботи інспекторів поліції, їх громадських помічників,
. ромадських формувань з охорони громадського порядку.

ВИД .МІЧ Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській
області , виконком сільської ради
Постійно

2 .8 . 'Здійснити заходи по контролю за діяльністю юридичних і фізичних 
осіб, які займаються реалізацією піротехнічних виробів, а особливо 
напередодні державних свят.

ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській 
області 
Постійно

2.10. Проводити відпрацювання населених пунктів громади з метою 
няв,.асі.пм осіб, які займаються виготовленням, придбанням, зберіганням, 

транспортуванням з метою збуту та збутом самогону та інших міцних спиртних 
І ці поїв.

ВПД№1 Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській
області
Постійно

2.1 1 . Вживати заходи щодо посилення боротьби з виготовленням спиртних 
напоїв у домашніх умовах та контролю за дотриманням правил роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями з притягненням винних осіб до 
відповідальності за їх порушення, особливо за продаж таких напоїв 
неповнолітнім. Про виявлені порушення інформувати виконком сільської ради.

« Протягом 2021-2025 років



А ВПД№1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області

Постійно
2.! 2. З метою покращення стану безпеки на вулицях здійснювати 

патрулювання в населених пунктах громади. До патрулювання активно 
залучати громадські ф о р м у в а н и я.

В ГІД N° 1 Золотоніського РВП ГУНГ1 в Черкаській
області
Постійно

2 . 1 2 . Проводити спільні заходи, спрямовані на протидію незаконному 
проникненню па територію України екстремістськи налаштованих осіб, 
бойовиків, переміщенню зброї, вибухівки, боєприпасів, наркотичних засобів. 
Запровадити регулярний взаємообмін наявною оперативною інформацією.

ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаськії!
області , СБУ
Постійно

III. боротьба з наркома цією та незаконним обігом наркотичних засобів
3.1. Здійснювати заходи по попередженню незаконного ввезення 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, знищенню каналів їх 
розповсюдження, ліквідації осередків не медичного вживання цих засобів і 
речовин, забороні вирощування і зберігання рослин, які мають вміст 
наркотичних речовин.

ВИД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаськії! 
області 

1 1 остійно
3.2. Запровадити рекомендаційні матеріали щодо методі в виявлення 

вживання наркотичних і психотропних речовин в побутових умовах, особливо 
дітьми та методів формування у дітей негативного ставлення до вживання 
наркотиків і алкоголю.

виконком сільської ради, ВІ ІД № 1 Золотоніського РВП 
ГУНП в Черкаській області 

Протягом 2021-2025 років

3.3 Проводити роботу по висвітленню в засобах масової інформації 
проблем боротьби з ііаркобізііссом, профілактиці наркоманії.

ВГІД№1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , виконком сільської ради 

11 остійно
3.4. Для недопущення використання розважальних закладів та місць 

проведення дозвілля в якості осередків для розповсюдження наркотичних 
засобів, у першу чергу "важких", проводити відпрацювання барів, кафе, 
дискотек тощо. Уживати заходів до припинення діяльності таких об’єктів, де 
виявлено факти торгівлі або вживання наркозілля;



* В ГІД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , виконком сільської ради, 

і 1 остійно
3.5. Проводити комплексні спеціальні і профілактичні заходи, спрямовані 

па запобігання потраплянню наркотичних засобів і психотропних речовин до 
навчальних закладин

ВИДАЧІ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , виконком сільської ради 

Постійно
3.0. Забезпечити контроль за збереженням, використанням, реалізацією 

наркотичних речовин та медичних препаратів, що містять в собі наркотичні 
речовини, усунути канали їх незаконного обігу.

ВИДАЧІ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , виконком сільської ради

I Іостійио
I V. Профілактика рецидивної злочинності.

4.1. Здійснювати комплексні заходи та узагальнювати стан виконання 
'Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місці, 
позбавлення волі'’ і вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків у цій 
вправі.

ВИДАЧІ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , Драбівський районний сектор ФУДУЦП (далі 
РС ФУДУЦП) (за згодою)

I I остійно
4.2. З метою забезпечення профілактики щодо недопущення скоєння 

кримінальних правопорушень та інших протиправних діянь особами, які 
звільнились я місць позбавлення волі, та тих, іцо були засуджені до мір 
покарання, не пов’язаних із позбавленням волі, зменшення їх негативного 
впливу на оточення, проводити оперативно-профілактичні заходи "Нагляд", 
"1 Іобут" та інші.

ВИДАЧІ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській 
області , РС ФУДУІЩ (за згодою)

! Іостійио
Реалізувати спільні заходи щодо вирішення питань працевлаштування 

осіб, звільнених в місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації та розв’язання 
.оціальпо-гіобутових нроблем.

виконком сільської ради, Драбівська районна філія ОЦЗ, 
РС ФУДУЦП (за згодою)
Постійно

4.4. Проводити комплекс додаткових заходів щодо покращення 
.шератишю-профідактичіюї роботи з раніше засудженими та адмінпаглядними, 
контролю за їх прибуттям з місць позбавлення волі, постановкою па облік та 
працевлаштуванням. В разі допущення ними адміністративного законодавства 

притягувати до адміністративної відповідальності, а при систематичних



порушеннях направляти матеріали до суду для вирішення питання щодс 
»становлєння адміністративного нагляду.

ВПД№1 Золотоніського РВИ ГУНГІ в Черкаській 
області , Драбівський РС філії Державної установи 
Центр пробації в Черкаській області (за згодою) 

і І о сті й но

V. Профілактика злочинного впливу па неповнолітніх та молодіжне
середовище

5.1. Поліпшувати взаємодію між правоохоронними органами, закладами 
освіти., службою у справах дітей щодо запобігання злочинності серед 
підростаючого покоління. Проводити спільну профілактичну роботу з 
учнівською молоддю, вести серед них правову пропаганду та здійснювати 
інформування стосовно протиправних вчинків їх однолітків та правових 
наслідків, що настали. Проблеми підліткової злочинності регулярно 
оприлюднювати у засобах масової інформації.

ВИД №1 Золотоніського РВИ ГУНГІ в Черкаській 
області , прокуратура (за згодою), виконком сільської 
ради

Щоквартально
5.2. Продовжити практику проведення профілактичних заходів (рейдів) під 

час шкільних, канікул, літнього оздоровчого сезону, на початку навчального 
року тощо, в т.ч. загальнодержавні операції під умовними назвами "Канікули",
Ліго". "Урок*", "Ялинка", присвячені проблемах! дитячої бездоглядності, 

безпритульності, запобіганню кримінальним та адміністративним 
правопорушенням, протидії вживанню наркотичних засобів і алкоголю, 
скоєнню антиморальних вчинків та інше.

ВГІД № 1  Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській 
області , виконком сільської ради

I Цорічно
5.3. Систематично здійснювати профілактично-попереджувальні заходи з 

оагьками, які ухиляються від виховання дітей і своєю поведінкою негативно 
вшивають па них. Спиняти створенню необхідних умов для проживання та 
виховання літей у сім'ях, які б виключали несприятливе, побутове оточення та 
негативний вплив осіб з антигромадськими установками поведінки, 
забезпечувати соціальний супровід сімей у кризовій ситуації.

ВПД№1 Золотоніського РВІІ ГУНГІ в Черкаській 
області , виконком сільської ради (за згодою)

I I остійно
2.-2 Систематично аналізувати на спільних засіданнях і нарадах стан 

роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед 
дітей та вживати доцільні своєчасні заходи щодо їх профілактики.

ВГІД.N14 Золотоніського РВІ] ГУНГІ в Черкаській 
області , виконком сільської ради (за згодою;



Щорічно
5.5. Поліпшувати роботу, спрямовану на захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Забезпечити контроль за додержанням 
вимог законодавчих актів щодо захисту житлових, майнових прав дітей

ВПД№Ч Золотоніського РВИ ГУНГІ в Черкаській 
області , виконком сільської ради 

і Іостійно
5.6. Здійснювати соціальний супровід сімей, діти яких які порушили 

кримінальне чи неодноразово адміністративне законодавство.
ВПД№1 Золотоніського РВГІ Г'УНП в Черкаській 
області , виконком сільської ради 

(Іостійно
5. Аналізувати стан роботи з розшуку дітей, безвісно відсутніх батьків, а 

з а кож батьків підкинутих дітей та вживати відповідних заходів щодо 
вдосконалення роботи па цьому напрямку діяльності.

ВПД№1 Золотоніського РВГІ ГУНГІ в Черкаській 
області , виконком сільської ради 

Кожне півріччя
5.8. Вживати заходів щодо посилення роботи з виявлення осіб, які 

шягукпь дітей у жебракування, пияцтво, наркоманію, злочинну діяльність та 
забезпечити притягнення таких осіб у встановленому порядку до 
відповідальності.

ВПД№1 Золотоніського РВГІ РУПІ Ї в Черкаській 
області , прокуратура (за згодою), виконком сільської 
ради

I Іостійно
5.4. Сприяти діяльності громадських, благодійних, релігійних організацій, 

:КІ працюють в інтересах дітей, особливо тих, що в силу різних причин мають 
відхилення від норм соціальної поведінки.

ВПД№1 Золотоніського РВИ Г’УНП в Черкаській 
області , виконком сільської ради

II Щоквартально
5.10. Проводити заходи по профілактиці правопорушень серед дітей 

запобіганню їж жебрацтву та бездоглядності, а також притягнення дорослих 
осіб до відповідальності за недбале виховання дітей та втягненая в злочинну 
діяльність. Проводи'ги спільні заходи із службою в справах дітей по виявленню 

документуванню фактів продажу спиртних напоїв та тютюнових виробів 
ті тям з притягненням винних до адміністративної відповідальності.

ВПД№1 Золотоніського РВГІ Г’УНП в Черкаській 
області , прокуратура (за згодою), виконком сільської 
ради

11 Щоквартально



5.11. Здійснити відпрацювання навчальних та розважальних закладів 
метою недопущення розповсюдження в них наркотичних засобів 
психотро] ІНИX ре40ви и.

ВПД№1 Золотоніського РВИ ГУНГІ в Черкаській 
області , прокуратура (за згодою), виконком сільської 
ради

1 1 Щоквартально

VI. Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення
профілактичної роботи

6 . і . При формуванні бюджету громади на 2021-2025 роки передбачати в 
межах можливостей та бюджетного законодавства кошти на виконання заходів 
Програми, Указу Президента України № 1119 від 19.07.2005 року та 
забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського 
порядку і заохочення громадських помічників інспектора поліції згідно 
; юзрах утіків.

виконком сільської ради,
ВПД № 1  Золотоніського РВГІ ГУНЛ в Черкаській області 
Щорічно

б ї Реалізація заходів по створенню, виділенню відповідних службових 
приміщень та матеріально - технічному забезпеченню офісів поліції на 
гериторії Великохутірської громади. При формуванні проектів місцевих 
бюджеті в на 2021 -  2025 роки передбачити кошти на участь у співфінаисуваині 
відповідно до погреби.

виконком сільської ради, ВГІД№1 Золотоніського РВГІ 
ГУНГІ в Черкаській області 

11 остійно
6.3. Здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення службової 

чпецинлнги і законності в діяльності органів поліції, підвищення рівня їх 
професійної готовності до виконання покладених обов'язків охорони прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

ВПД Уві Золотоніського РВГІ ГУНГІ в Черкаській 
області 

1 1 остійно
6.4. Забезпечити систематичне інформування населення про результати 

•діяльності органів поліції, зокрема у боротьбі із кримінальними 
правопорушеннями. Формувати у громадськості стійке неприйняття цінностей 
кримінального світу та усвідомлення необхідності власної обережності з метою 
не стати жертвами злочинних посягань насильницького або корисливого 
характеру.

ВПДУЧ Золотоніського РВГІ ГУНГІ в Черкаській 
області , прокуратура (за згодою) 

і Іостійно



А

6.5 За рахунок коштів, що виділяються на реалізацію Програми 
здійснювати заходи, щодо покращення матеріально -  технічного забезпечення 
органу поліції па території громади шляхом придбання автотранспорту, 
паливно-мастильуих матеріалів, матеріалів, запчастин для транспортних 
засобів, канцелярських товарів, друкованої продукції, комп’ютерної, 
тіеціальної та іншої техніки і обладнання, форменого одягу, ремонту, 

реконструкціїдґа будівництва приміщень Драбівського ВИ Золотоніського В1 і 
ГУН.11 в Черкаській області, поточного ремонту, а також вирішення житлових 
гв інших соціально-побутових проблем працівників.

ГУНП в Черкаській області, виконком сільської 
ради
Постійно

Секретар сільської ради Надія ГРИ]ДАЧІаНКО


