
 

 
БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 жовтня 2019 р.                                                                                   №     7 

 

  
Про депутатський запит депутата районної ради Атаманчука І.П. 

до сесії районної ради щодо внесення змін та доповнень до 

районної Комплексної програми профілактики злочинності та 

вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 

громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки, затверд-

женої рішенням районної ради від 27 квітня 2017 року № 13 

 

  

Тридцять  

перша  

сесія сьомого  

скликання 

Розглянувши депутатський запит депутата районної ради Атаманчука І.П. від 

09 жовтня 2019 року до сесії районної ради щодо внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 

захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському районі на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2017 року №13, 

відповідно до статей 21, 22 Закону України від 11 липня 2002 року №93-IV «Про 

статус депутатів місцевих рад» на підставі пункту 16 частини першої статті 43 

Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата районної ради Атаманчука І.П. 

від 09 жовтня 2019 року до сесії районної ради щодо внесення змін та доповнень 

до Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 

захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському районі на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2017 року № 13 

(додається). 

 

2. Внести зміни до районної Комплексної програми профілактики злочин-

ності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у 

Баштанському районі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради 

від 27 квітня 2017 року № 13, виклавши у новій редакції: 

 
додаток 1 до Програми «Паспорт районної Комплексної програми профілак-

тики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 

громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки», що додається; 
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додаток 3 до Програми «Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів 

районної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення 

системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському 

районі на 2017-2021 роки», що додається.  
 

3. Депутатський запит депутата районної ради Атаманчука І.П. від 09 жовтня 

2019 року до сесії районної ради щодо внесення змін та доповнень до Комп-

лексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2017 року №13, вважати 

виконаним.                                                            

 

 

 
Голова                                                                                             Анатолій ПЕТРОВ  
 



Додаток 1 

до Програми 

 

ПАСПОРТ 

 

районної Комплексної програми профілактики злочинності та 

вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у 

Баштанському районі на 2017-2021 роки 

 

1. Програму затверджено рішенням районної ради від 27.04.2017 № 13. 

2. Ініціатор: Баштанський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області. 

3. Розробник: сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. 

4. Відповідальні виконавці: Баштанська районна державна адміністрація, 

районна, міська, сільські ради (за узгодженням), Баштанський відділ поліції ГУНП 

в Миколаївській області, міжрайонний відділ управління Служби безпеки України 

в Миколаївській області, Баштанський районний відділ кримінально-виконавчої 

інспекції управління Державної пенітенціарної служби України, Баштанський 

районний центр зайнятості. 

5. Термін виконання: початок – 2017 рік, закінчення – 2021 рік. 

6. Обсяги та джерела фінансування: кошти районного та місцевих 

бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

 

Ресурсне забезпечення районної Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 

свобод громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки  

 

Джерела 

фінансу-

вання 

Обсяг 

фінансу- 

вання, 

(тис.грн) 

У тому числі за роками (тис.грн)  

2017   2018   2019   2020   2021   

Районний  

бюджет 
449,9 132,9 183 146 3 8 

Інші 

джерела 
      

Всього 449,9 132,9 183 146 3 8 

 

 

Завідувач сектору взаємодії з  

правоохоронними органами,  

оборонної та мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністрації                                                  Андрій МОГИЛКО 



Додаток 3 

до Програми 
 

 

Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів районної Комплексної програми профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Найменування 

обладнання 

Термін 

виконанн

я (роки) 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

(тис.грн) 

Всього 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РОЗДІЛ VII. МАТЕРІАЛЬНЕ, ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 
1. Виділяти кошти на поліпшення матеріально-

технічного забезпечення Баштанського відділу 

поліції ГУНП у Миколаївській області з метою 

виконання ним заходів, передбачених цією та 

місцевими комплексними програмами під час 

розгляду питання щодо затвердження районного та 

місцевих бюджетів, внесення до них відповідних 

змін (п.7.1 Заходів) 

 
 

енергозберігаючі вікна  

 

спеціальний технічний 

засіб Alkotest 6810 

ARAM-2259 

 

мобільні принтери 

чеків (2 шт.) 

2017-

2019 

 

 

 

2019 

 

2019 

50 
 

 

 

50 
 

18 

20 15 15 
 

 

 

50 
 

18 

- - 

2. Передбачення у місцевих бюджетах на 2017 та 

наступні роки коштів на забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону відповідно до Указу 

Президента України від 19 липня 2005 року 

№1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення 

особистої безпеки громадян та протидії 

злочинності». Облаштування пунктів охорони 

громадського порядку (п.7.2.1 Заходів) 

 
 

комплект офісних 

меблів 

2017-

2018 

16 8 8 - - - 

персональний 

комп'ютер 
14 7 7 - - - 

П 

 

 

 

 

 

 

ринтер   
 

6 3 3 - 

 

 
- 
 

 

 

 
- 
 

 



 

2                                                       Продовження додатку 3  

до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

дільничних офіцерів поліції (дільничних 

інспекторів) засобами зв’язку, оргтехнікою, 

автомототранспортом, запчастинами та інше, у тому 

числі забезпечення службовими приміщеннями для 

функціонування громадських пунктів охорони 

правопорядку (п.7.2.2 Заходів) 

комплект офісних 

меблів   

2017-

2021 

18 8 - 10 - - 

персональний 

комп’ютер 
22 7 - 30 - 8 

принтер  6 3 - - 3 - 

автомобіль ВАЗ-

2107 
150 - 150 - - - 

мопед  20 20 - - - - 

запчастини для 

автомобіля 
50 50 - - - - 

4. З метою забезпечення ефективної роботи 

Баштанської місцевої прокуратури, поліпшення 

здійснення координації діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності,  здійснення 

ефективного розслідування та належного 

процесуального керівництва у кримінальних 

провадженнях, впроваджувати заходи щодо її 

забезпечення сучасними матеріально-технічними 

засобами, оргтехнікою та інше (п.7.7 Заходів) 

персональний 

комп'ютер 
2017 6,9 6,9 - - - - 

5. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення 

ізолятора тимчасового тримання та кімнат 

затриманих і доставлених під час конвоювання 

Баштанського відділу поліції ГУНП у Миколаївській 

області з метою здійснення заходів, пов'язаних з 

покращенням умов тримання та стану забезпечення 

затриманих осіб та заарештованих 
 

 

                                

малярні роботи  2019 

 

2,0 - - 2,0 - - 

оббивання 2 лі-

жок тканиною 

2019 1,1 - - 1,1 - - 

встановлення 

шумопоглинаю-

чого захисного 

шару 

2019 0,4 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

0,4 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

встановлення 

броньованого скла 

2019 1,4 - - 1,4 - - 

 

 



 

2                                                       Продовження додатку 3  

до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  облаштування 

вікна металевою 

сіткою 

2019 0,5 - - 0,5 - - 

встановлення 

водоводу, 

приладів та 

бойлеру  

2019 6,7 - - 6,7 - - 

обладнання для 

пожежної та 

охоронної 

сигналізації 

2019 0,9 - - 0,9 - - 

виконавчі 

роботи 

2019 10 - - 10 - - 

ВСЬОГО:   

 

2017-

2021 
449,9 132,9 206 123 3 8 

 

* Примітка.  Остаточний обсяг визначається рішенням районної ради під час затвердження місцевих бюджетів Баштанського району на 

відповідний бюджетний рік (районного, міського, сільських).  

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами,   

оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації                                                            Андрій МОГИЛКО 

 
 



 
 

 

Сесії Баштанської   

районної ради 

  
Депутата районної ради  

сьомого скликання  

Атаманчука І.П. 

 
 

 
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

 
Відповідно до статей 21, 22 Закону України від 11 липня 2002 року №93-IV 

«Про статус депутатів місцевих рад» прошу розглянути на тридцять першій сесії 

районної ради питання «Про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2017 року №13», з метою 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення дільничних офіцерів поліції 

внести зміни в додаток 3 «Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів 

районної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення 

системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському 

районі на 2017-2021 роки». 
Проект рішення підготовлено Баштанською районною державною 

адміністрацією, аркуш погодження додаються.  

Доповідати з даного питання буде А.Могилко – завідувач сектору  

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністрації.  
 

 

 

Депутат районної ради                                                              Ігор АТАМАНЧУК      

 

 

09 жовтня 2019 року                                           

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Програми 
 
 

Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів районної Комплексної програми профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Найменування 

обладнання 

Термін 

виконання 

(роки) 

Орієнтовні обсяги фінансового 

забезпечення (тис.грн) 

Всього 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РОЗДІЛ VII. МАТЕРІАЛЬНЕ, ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 
1. Виділяти кошти на поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення Баштанського відділу поліції ГУНП в 

Миколаївській області з метою виконання ним заходів, 

передбачених цією та місцевими комплексними 

програмами під час розгляду питання щодо затвердження 

районного та місцевих бюджетів, внесення до них 

відповідних змін (п.7.1 Заходів). 

Енергозберігаючі вікна  

 

Спеціальний технічний 

засіб Alkotest 6810 

ARAM-2259 

 

Мобільні принтери чеків 

(2 шт.) 

2017-2019 

 

 

 

2019 

 

2019 

50 
 

 

 

50 
 

18 

20 15 15 
 

 

 

50 
 

18 

- - 

2. Передбачення у місцевих бюджетах на 2017 та наступні 

роки коштів на забезпечення діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону відповідно до Указу Президента 

України від 19 липня 2005 року №1119/2005 «Про заходи 

щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності». Облаштування пунктів охорони 

громадського порядку (п.7.2.1 Заходів). 

Комплект офісних меблів 

2017-2018 

16 8 8 - - - 
Персональний 

комп’ютер 
14 7 7 - - - 

Принтер   
 

6 3 3 - 

 

 
- 
 

 

 

 
- 
 

 

3. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

дільничних офіцерів поліції (дільничних інспекторів) 

засобами зв’язку, оргтехнікою, автомототранспортом, 

запчастинами та інше, у тому числі забезпечення 

службовими приміщеннями для функціонування 

громадських пунктів охорони правопорядку (п.7.2.2 

Заходів). 

Комплект офісних меблів  

2017-2021 

18 8 - 10 - - 
Персональний комп’ютер 22 7 - 30 - 8 
Принтер  6 3 - - 3 - 
Автомобіль ВАЗ-2107 150 - 150 - - - 
Мопед  20 20 - - - - 

Запчастини для 

автомобіля 
50 50 - - - - 



 

2                                                       Продовження додатку 3  

до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. З метою забезпечення ефективної роботи Баштанської 

місцевої прокуратури, поліпшення здійснення координації 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії зло-

чинності,  здійснення ефективного розслідування та на-

лежного процесуального керівництва у кримінальних 

провадженнях, впроваджувати заходи щодо її забезпечен-

ня сучасними матеріально-технічними засобами, оргтехні-

кою та інше (п.7.7 Заходів). 

Персональний 

комп’ютер 
2017 6,9 6,9 - - - - 

5. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення ізолято-

ра тимчасового тримання та кімнат затриманих і достав-

лених під час конвоювання Баштанського відділу поліції 

ГУНП в Миколаївській області з метою здійснення 

заходів, пов’язаних з покращенням умов тримання та 

стану забезпечення затриманих осіб та заарештованих.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

                                

малярні роботи  2019 

 

2,0 - - 2,0 - - 

оббивання 2 лі-

жок тканиною 

встановлення  

2019 1,1 
 

- 

 

 

- 

 

 

1,1 
 

- 

 

 

- 

 

 

шумопоглинаю-

чого захисного 

шару 

2019 0,4 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

0,4 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

встановлення 

броньованого 

скла 

2019 1,4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

облаштування 

вікна  металевою 

сіткою 

2019 0,5 - - 0,5 - - 

встановлення 

водоводу, 

приладів та 

бойлеру  

2019 6,7 - - 6,7 - - 

обладнання для 

пожежної та 

охоронної 

сигналізації 

2019 0,9 - - 0,9 - - 



 

2                                                       Продовження додатку 3  

до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  виконавчі роботи 2019 10   10   

ВСЬОГО:   

 

2017-

2021 
449,9 132,9 206 123 3 8 

 

* Примітка.  Остаточний обсяг визначається рішенням районної ради під час затвердження місцевих бюджетів Баштанського району на 

відповідний бюджетний рік (районного, міського, сільських).  

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами,   

оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації                                                            Андрій МОГИЛКО 

 
 


