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ПРОГРАМА
Покращення стану охорони громадського порядку та профілактики
злочинності в Стрийському районі
на 2019 р.
1 Обгрунтування доцільності розробки програми
Основним стратегічним завданням програми є забезпечення профілактики
боротьби зі злочинністю, що буде сприяти подальшому удосконаленню
практичної діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
правоохоронних органів міста у питаннях забезпечення активної наступальної
протидії злочинності та досягненню уповільнення темпів її зростання на основі
чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і
громадськості, удосконалення організації, засобів і методів запобігання
злочинам та їх розкриття.
Програма розроблена на виконання Закон України « Про Національну
поліцію», програми запобігання дитячій бездоглядності, указів та доручень
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на
підвищення ефективності роботи Національної поліції України по боротьбі із
злочинністю, оздоровленням криміногенної ситуації та з урахуванням загального
фінансування з Держбюджету з врахуванням вимог ст.85 Бюджетного кодексу
України, необхідне посилення взаємодії всіх органів державної влади та
місцевого самоврядування, громадськості у протидії всім формам злочинності.
А тому, виходячи із вищенаведеного і створюється програма сприянню
здійснення правоохоронної діяльності у Стрийському ВП ГУ НП у Львівській
області, яка направлена на всебічне, повне дослідження причин і умов, які
сприяють учиненню порушень, підвищення ефективності організації роботи
працівників поліції даного відділу.
2 Мета Програми:
Дана Програма передбачає подальше посилення боротьби зі злочинністю,
забезпечення громадського порядку, поліпшення профілактичної роботи,
охорони громадського порядку з метою забезпечення прав і свобод людини і
громадянина, захисту життя і здоров'я особи та зміцнення фінансового і
матеріально-технічного забезпечення Стрийського ВП ГУ НП у Львівській
області.
3 Фінансування програми
Програма покращення стану охорони громадського порядку та
профілактики злочинності в Стрийському районі проводиться за рахунок коштів
районного бюджету.
3 Очікувані результати

- Своєчасність етапування затриманих та арештованих осіб із ІТТ для
розгляду кримінальних справ у місцевому суді та забезпечення особистої
безпеки працівників поліції.
- Ефективність роботи старших інспекторів, інспекторів Стрийського
відділу поліції на дільниці, поліпшення роботи поліцейських із запобігання
дорожньо-транспортних пригод та крадіжок автотранспорту.
- Якісне поліпшення справочинства, оперативності в підготовці
інформації у місцеві державні органи і установи та вищестоящі організації для
накопичення банку даних щодо роботи відділу поліції.
- Покращення роботи з населенням на адміністративній дільниці щодо
охорони громадського порядку й громадської безпеки.
- Встановлення резервного джерела живлення.
- Профілактика кримінальних та інших правопорушень на території
обслуговування.
- Оперативне реагування на заяви та повідомлення про вчинені
кримінальні та інші правопорушення, що вчиняються або готуються до їх
вчинення.
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