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Комплексна програма
профілактики злочинності в м. Кіровограді

на 2011-2015 роки

1. Загальні положення

Комплексна програма профілактики злочинності в м. Кіровограді на 
2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції 
України, законів України «Про міліцію», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України від 18 лютого 2002 року №143 «Про 
заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 
громадян», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня
2010 року № 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми 
профілактики правопорушень на період до 2015 року», інших нормативно-
правових актів.

Програма являє собою комплекс організаційно-правових заходів на 
період з 2011 по 2015 роки, спрямованих на поліпшення якості профілактики 
злочинності.

2. Мета та шляхи досягнення

Метою Комплексної програми профілактики злочинності в 
м. Кіровограді на 2011-2015 роки (далі - Програма) є:

усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 
конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених 
пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних 
органів, місцевих органів виконавчої влади та громадськості;

удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання 
вчиненню правопорушень;

активізація роботи щодо профілактики рецидивної злочинності;  
покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої 

бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх у молодіжному 
середовищі та в сім’ях;

протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі рецидивної; 
підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її 
негативними наслідками.
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Основними завданнями Програми є:
організаційне забезпечення профілактики правопорушень;
пропагування здорового способу життя та забезпечення зайнятості 

учнівської та студентської молоді;
запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтву та алкоголізму;

протидія підлітковій бездоглядності та безпритульності;
протидія насиллю в родинах.

3. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання 

криміналізації населення;
захистити життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від 

злочинних посягань;
мінімізувати злочинний вплив на неповнолітніх та молодіжне 

середовище;
запобігти поширенню наркозлочинності, пияцтву та алкоголізму на 

території області;
покращити результати роботи з охорони громадського порядку, 

попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій 
злочинності.

4. Реалізація Програми

Реалізація Програми забезпечується відповідальними органами, 
визначеними у Заходах щодо реалізації Комплексної програми профілактики 
злочинності в м. Кіровограді на 2011-2015 роки шляхом затвердження 
відповідних планів, заходів та проведення постійної роботи у напрямку 
профілактики злочинності.

Начальник юридичного відділу          О.Колюка


