
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення обласної ради 

«Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 

громадян в Миколаївській області на 2017-2021 роки» 
 

1. Обґрунтування необхідності внесення змін до  Комплексної 
програми. 

 Внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 
громадян в Миколаївській області на 2017-2021 роки (далі - Комплексна 
програма), сприятиме продовженню скоординованої роботи в області 
спрямованої на забезпечення належного рівня захисту прав і свобод громадян, 
профілактики злочинності шляхом покращення матеріально-технічної бази  
підрозділів управління патрульної поліції в Миколаївській області департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України. 
 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Внесення змін до Комплексної програму підготовлено з метою забезпечення 

належного рівня захисту прав і свобод громадян, профілактики злочинності 
шляхом покращення матеріально-технічної бази  підрозділів управління 
патрульної поліції в Миколаївській області департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України.  

    
3. Правові аспекти 

Зміни до Комплексної програми розроблено на виконання Законів України 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про Національну поліцію» «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону», «Про боротьбу з тероризмом», Указів 
Президента України від 18 лютого 2002 року №143/2002 “Про заходи щодо 
дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", від 12 січня 
2004 року №27/2004 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби 
дільничних інспекторів міліції», від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи 
щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», від 
28.03.2008 № 276/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі 
злочинністю», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 «Про 
заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та іншої форм 
власності».   
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів обласного, міських (міст обласного значення) та районних бюджетів у 
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межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також 
за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект змін до Комплексної програми не зачіпає інтереси інших органів 

влади. 
 
6. Регіональний аспект 
Проект змін до Комплексної програми не регулює питання щодо розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. 
 
7. Громадське обговорення 
Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної Комплексної 

програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян в Миколаївській області на 2017-2021 
роки» розміщено на сайті Миколаївської обласної ради з 28.02.2018 
http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/  

 . 
 

8. Прогноз результатів 
Внесення змін до Комплексної програми сприятиме створенню умов для 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, поліпшенню 
оперативної обстановки на території області, насамперед стану охорони 
громадського правопорядку, поліпшенню діяльності правоохоронних органів, 
спрямованої на забезпечення належного рівня захисту прав і свобод громадян, 
профілактики злочинності,  стабілізації криміногенної ситуації в регіоні. 
 
 
Завідувач сектору взаємодії з  
правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації         Р.П. Фісун 
 
«01» березня 2018 року. 
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