
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XV СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 грудня 2021р.                                                                                  № 781

Про внесення змін до рішення сесії Стрийської
міської ради № 169 від 25 лютого 2021 року

Відповідно до ст.26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні , 
розділу Х ст.105 п.1  Закону України «Про Національну поліцію» та з метою 
посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, 
поліпшення профілактичної роботи з метою  забезпечення охорони прав і свобод 
людини Стрийська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення V сесії VIII демократичного скликання Стрийської
міської ради № 169 від 25 лютого 2021 року, виклавши назву програми 
«Покращення стану забезпечення охорони громадського порядку, профілактики 
злочинності міста Стрия та Стрийського району на 2021 рік в наступній редакції: 
«Покращення стану забезпечення охорони громадського порядку, профілактики 
злочинності міста Стрия та Стрийського району на 2021-2022 роки», що додається.

2. Внести зміни в перелік завдань, заходів та показників Програми, що 
додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчук) та на першого заступника міського голови (М.Дмитришин).

Міський голова                                                                       Олег КАНІВЕЦЬ



ПРОГРАМА

Покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та 
профілактики злочинності в м.Стрий та Стрийському районі

на 2021-2022р.р.

1. Обгрунтування доцільності розробки програми

Основним стратегічним завданням програми є забезпечення охорони 
громадського порядку, 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 Закону України « Про Національну 
поліцію», програми запобігання дитячій безпритульності та 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 РУП 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 охорони громадського порядку, поліпшення профілактичної роботи, з 
метою забезпечення охорони прав і свобод людини, захисту життя і здоров’я особи 
та зміцнення фінансового і матеріально-технічного забезпечення Стрийського 
районного управління поліції ГУНП у Львівській області. 

3. Фінансування програми:



Програма покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та 
профілактики злочинності в м.Стрию та Стрийському районі проводиться за 
рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади.

4. Очікувані результати:

- ефективність роботи секторів реагування патрульної поліції, дільничних 
офіцерів поліції, оперативних працівників Стрийського районного управління 
поліції, поліпшення роботи поліцейських із запобігання дорожньо-транспортних 
пригод та крадіжок.

- покращення роботи з населенням на адміністративних дільницях  щодо 
забезпечення публічної безпеки і порядку.

- 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.     



Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ

«Покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики 
злочинності в місті Стрий та Стрийському районі на 2021 рік»

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми Стрийське районне управління поліції ГУ НП у Львівській області

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми _№ 169 від 25.02.2021 року

3. Розробник програми  Стрийське районне управління поліції ГУ НП у Львівській області

4. Співрозробники програми  Стрийське районне управління поліції ГУ у Львівській області

5. Відповідальний виконавець програми  Стрийське районне управління поліції ГУ НП у Львівській 
області

6. Учасники програми ________________________________________________

7. Термін реалізації програми протягом 2021-2022 років _________________________

7.1. Етапи виконання програми 
 (для довгострокових програм)  ____________________________________

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, _________3 060,00___________________________
у тому числі:

9.1. коштів  бюджету ОТГ      
коштів інших джерел  (вказати) тис.грн.,  _______3060,00______



Додаток 2
 до програми

Ресурсне забезпечення місцевої (бюджетної) цільової програми
«Програми стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності 

у м.Стрийта Стрийькому районі на 2021-2022 роки»

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

2021рік 2022 рік Усього витрат на 
виконання 
програми

Усього, 1530,0 1530,0 3060,0
у тому числі

Бюджет ОТГ
1530,0 1530,0 3060,0

бюджети сіл, 
селища
кошти не 
бюджетних 
джерел



Додаток 2
Програми

                                                                                                                                                                                                          до рішення сесії 
від 02.12.2021 р.

                                                                                                                                                                                                          № 781

Перелік завдань, заходів та показників   програми
стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності у 

місті Стрий та Стрийському районі на 2021-2022 роки »



1. Придбання запасних 
частин  для службових 
автомобілів відділу  для 
якісного покращення  
стану  охорони  
громадського порядку  та 
профілактики 
злочинності 

Оплата за  придбані 
запасні частини  для 
службового 
автотранспорту 

Витрати на 
придбання  
запасних 
частин  для 
службового 
автотранспо
рту 

Виконавчий 
комітет  
Стрийської 
ОТГ

 Бюджет 
ОТГ 

150,00 150,00 Ефективність роботи 
старших інспекторів , 
інспекторів,поліцейськ
их Стрийського РУП 
ГУНП на території 
обслуговування , 
поліпшення роботи 
поліцейських із 
запобігання дорожньо-
транспортних пригод та 
крадіжок Оперативне 
реагування  на заяви  та 
повідомлення  про 
вчинені кримінальні та 
інші правопорушення , 
що вчиняються або 
готуються до їх 
вчинення.

2. Придбання паливо-
мастильних матеріалів 
для службових 
автомобілів відділу  для 
якісного покращення  
стану  охорони  
громадського порядку  та 
профілактики 
злочинності 

Оплата за придбані 
паливо-мастильні 
матеріали  для 
службового 
автотранспорту

Витрати на 
паливо-
мастильні 
матеріали  
для 
службового  
автотранспо
рту 

Виконавчий  
комітет 
Стрийської 
ОТГ 

Бюджет 
ОТГ 

150,00 150,00 Ефективність роботи 
старших інспекторів , 

інспекторів 
Стрийського РУП 

ГУНП  на дільниці ,.
Оперативне реагування  

на заяви  та 
повідомлення  про 

вчинені кримінальні та 
інші правопорушення , 



що вчиняються або 
готуються до їх 

вчинення.

фінансування

Обсяг
Тис.грн. 

№ 
п/п

Назва завдання Перелік заходів 
завдвння

Показники 
виконання 

заходу, 
один.виміру

Виконавець 
заходу, 

показника Джерела 

2021 2022

Очікуваний результат



3. Придбання  оргтехніки 
(18 переносних ПК –
планшетів)  для 
працівників Стрийського 
РУП ГУНП  для якісного 
покращення  
ефективності роботи

Оплата за  придбану 
оргтехніку для  
працівників 
Стрийського РУП 
ГУНП у Львівській 
області

Витрати на 
придбання   
оргтехніки 
для 
працівників 
Стрийського 
РУП ГУНП 
у Львівській 
області 

Виконавчий 
комітет  
Стрийської 
ОТГ

Бюджет 
ОТГ 

100,00 100,00 Ефективність роботи  
працівників ГРПП, ДОП, 

СКП Стрийського 
районного управління 

поліції, 
Оперативне реагування та 

вирішення  заяв  та 
повідомлень  про вчинені 

кримінальні та інші 
правопорушення , що 

вчиняються або 
готуються до їх 

вчинення.

4. Придбання  оргтехніки 
(9 термопрінтерів)  для 
працівників Стрийського 
РУП ГУНП  для якісного 
покращення  
ефективності роботи

Оплата за  придбану 
оргтехніку для  
працівників 
Стрийського РУП 
ГУНП у Львівській 
області

Витрати на 
придбання   
оргтехніки 
для 
працівників 
Стрийського 
РУП ГУНП 
у Львівській 
області 

Виконавчий 
комітет  
Стрийської 
ОТГ

Бюджет 
ОТГ 

30,00 30,00 Ефективність роботи 
працівників ГРПП 

Стрийського РУП ГУНП
Оперативне реагування 

на адміністративні 
правопорушення , що 

вчиняються або вчинені.

5. Придбання 20 боді -
камер   для працівників 
Стрийського РУП ГУНП  
для якісного покращення  
ефективності роботи

Оплата за  придбанні  
боді камери  для  
працівників 
Стрийського РУП 
ГУНП у Львівській 
області

Витрати на 
придбання   
боді камер  
для  
працівників 
Стрийського 
РУП ГУНП 
у Львівській 
області

Виконавчий 
комітет  
Стрийської 
ОТГ

 Бюджет 
ОТГ 

100,00 100,00 Оперативне реагування 
та ефективність роботи 

працівників при  
вирішенні  заяв  та 
повідомлень  про 

вчинені кримінальні та 
інші правопорушення .



Загальна вартість програми становить: 3 060,00 (три мільйони шістдесят тисяч ) гривень.

Начальник Стрийського РУП ГУНПу Львівській області                                                          Андрій КОЦУР                                                                                  

6. Проведення капітального 
ремонту автомобільних 
гаражів  Стрийського 
РУП ГУНП за адресою:  
м.Стрий вул.Косака 11

Оплата за придбанні 
матеріали та 
проведення  
капітального 
ремонту 
автомобільних 
гаражів  
Стрийського РУП 
ГУНП

Витрати на  
придбання
матеріалів та 
проведення  
капітального 
ремонту 
автомобільн
их гаражів 
Стрийського 
РУП ГУНП .

Виконавчий 
комітет  
Стрийської 
ОТГ

бюджет  
ОТГ

1000,000 1000,000  Придбані матеріали та 
проведення 
капітального ремонту 
автомобільних гаражів   
Стрийського ВП ГУНП 
за адресою м.Стрий 
вул.Косака 11


