
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIII скликання 

« 12 » лютого 2021 р. смт Ємільчине № 191 

 

 

Про  Комплексну  програму  охорони 

прав  і  свобод  людини,  протидії 

злочинності,  підтримання  публічної 

безпеки  і  порядку  на  території 

Ємільчинської  територіальної  

громади на  2021-2025  роки 

 

       

 

З метою створення умов для належного захисту прав і свобод людини та громадянина, протидії 

злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку на території Ємільчинської 

територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, 

регламенту, законності, депутатської діяльності та  етики селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Комплексну програму охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку на території Ємільчинської територіальної громади 

на 2021-2025 роки (далі – Програма) згідно з додатком 1. 

2. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, які виділятимуться для 

виконання заходів Програми, визначити виконавчий комітет селищної ради. 

3. Виконавчому комітету селищної ради щороку у березні звітувати про хід виконання 

Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про  Комплексну  програму  охорони прав  і  свобод  людини,  протидії злочинності,  

підтримання  публічної безпеки  і  порядку  на  території Ємільчинської  територіальної  

громади на  2021-2025  роки» 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 

 

 

 
 



 

                                                                                                            Додаток  

                                                                                                            до рішення селищної ради   

                                                                                                            від  12.02.2021 №191 

 

Комплексна програма 

 охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку на території Ємільчинської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконком Ємільчинської селищної ради  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження голови Житомирської 

облдержадміністрації від 16.12.2020 № 681 

3. Розробник Програми Виконком Ємільчинської селищної ради  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконком Ємільчинської селищної ради  

5. Учасники Програми Виконком Ємільчинської селищної ради 

Виконавчі органи селищної ради 

Відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу поліції ГУНП 

України в Житомирській області Управління 

Служби безпеки України в Житомирській області 

Ємільчинський районний сектор філії  Державної 

установи  «Центр пробації» у Житомирській 

області 

Громадське формування «Межирічка» 

6. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Обласний бюджет, бюджет селищної 

територіальної громади 

 8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей бюджетів 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

Профілактика злочинності набуває все більшого суспільного значення. 

Комплексна програма охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку на території Ємільчинської територіальної громади на 2021-2025 

роки (далі – Програма) спрямована на надання якісних послуг із забезпечення публічної 

безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини і громадянина, а також інтересів суспільства 

і держави, протидії злочинності та надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують зазначеної допомоги. 

До основних проблемних питань, що виникають у цій сфері на території громади, належать: 

- зростання кількості злочинів, скоєних на сімейно-побутовому ґрунті;  



- забезпечення захисту майнових і житлових прав соціально незахищених верств населення, 

зокрема, громадян літнього віку, дітей-сиріт, самотніх, недієздатних та інших осіб, які 

потребують опіки; 

- шахрайства, вчинені із використанням платіжних карток та їх реквізитів, у тому числі під 

приводом купівлі/продажу товарів через мережу Інтернет, або виманювання іншим способом 

персональних даних банківських карток з подальшим несанкціонованим зняттям з них коштів; 

- вжиття додаткових заходів із запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, вживання 

ними спиртних напоїв та наркотичних засобів; 

- своєчасне реагування на заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події, належне забезпечення правопорядку громадськими формуваннями у сільській 

місцевості; 

- застарілий автопарк, недостатня кількість спецтехніки, озброєння, засобів зв'язку та 

асигнувань на будівництво і оптимізацію системи енергозабезпечення правоохоронних 

органів та громадських формувань з охорони правопорядку; 

- зростання загрози терористичних актів на території та об’єктах селищної ради, в тому числі 

на об’єктах життєзабезпечення населення. 

Організація та підтримання публічної безпеки є одним із важливих завдань органів місцевого 

самоврядування. Публічна безпека включає попередження, припинення й ліквідацію кризових 

ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, 

антитерористичного й протикримінального захисту об’єктів та громадян, організація 

запобігання й дотримання правопорядку.  

Сучасною складовою публічної безпеки є проект «Безпечна громада» - інформаційно-

аналітичний комплекс, який складається з багатьох систем, які працюють в автоматизованому 

режимі та забезпечують контроль, профілактику та координацію великої кількості процесів, 

пов'язаних з безпекою та життєдіяльністю людини в міському (сільському) середовищі. Також 

цей складний комплекс систем забезпечує спостереження, аналіз та управління багатьма 

службами міста (села, селища), як єдиним механізмом. 

Нового розвитку потребує новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який потребує 

його постійну присутність на території громади, його тісну співпрацю із населенням, 

селищною радою, виконавчими органами селищної ради та більшу підзвітність територіальній 

громаді. Таким вирішенням є проект «Поліцейський офіцер громади», реалізація якого 

потребує підтримки зі сторони громади. 

 
3. Визначення мети та завдань Програми 

 

Метою програми є: здійснення ефективних узгоджених заходів щодо профілактики 

правопорушень, боротьби зі злочинністю та усунення причин, що зумовлюють учинення 

протиправних дій, за активної участі органів місцевого самоврядування та громадськості. 

Завдання Програми: 

- організаційні заходи у сфері охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку; 

- захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань; 

- протидія організованій злочинності і корупції; 

- зменшення кримінального тиску на економічні відносини; 

- мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище; 

- запобігання поширенню наркоманії та пияцтва; 

- протидія рецидивній злочинності; 

- охорона громадського порядку; 

- безпека дорожнього руху;                                       

- матеріально-технічне та кадрове забезпечення роботи правоохоронних органів; 

- сприяння проведенню контрозвідувальних антитерористичних та інших заходів 

підрозділами Служби безпеки України 



4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми,  

ресурсне забезпечення та строки виконання Програми 
 

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є: 

– удосконалення рівня взаємодії підрозділів поліції з іншими правоохоронними органами та 

органами місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню оперативності та якості 

реагування на заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

здійсненню профілактики правопорушень та боротьбі зі злочинністю; 

– запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи для 

попередження і розкриття злочинних посягань на власність громадян, особливо осіб похилого 

віку, самотніх, хворих, що проживають, у першу чергу, в сільській місцевості; 

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення 

профілактичної діяльності, насамперед, дільничних офіцерів поліції у сільській місцевості та 

громадських формувань з охорони громадського порядку, підрозділів патрульної служби, 

інших служб, які є наближеними до населення. 

- удосконалення матеріально-технічного забезпечення контрозвідувальної антитерористичної 

діяльності підрозділів УСБУ в Житомирській області та інших завдань, покладених на Службу 

безпеки України. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок 

коштів обласного бюджету, бюджету селищної територіальної громади, громадських 

організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін до бюджету селищної 

територіальної громади у межах видатків, передбачених Програмою для головного 

розпорядника коштів.  

Програма виконується протягом 2021-2025 років. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених Програмою, 

покладається на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія 

селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та 

етики. 

Інформація про хід виконання Програми щороку надається заступником селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Ємільчинському селищному голові з наступним 

щорічним звітом у березні селищній раді. 
 



6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів Програми Термін 

виконан

ня 

Виконавці Джерело 

фінансуванн

я 

Орієнтован

і обсяги 

фінансуван

ня 

Очікуваний результат 

1. Організаційні заходи 



1.1 Щорічно на засіданнях 

виконавчого комітету, на сесіях 

селищної ради, обговорювати 

результати виконання заходів, 

передбачених Програмою. У 

прийнятих рішеннях вносити 

своєчасні корективи до 

затверджених заходів, механізми 

контролю за їх виконанням. 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради - Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Своєчасне реагувати на 

негативні тенденції в 

оперативній 

обстановці, прийняття 

управлінських рішення 

упереджувального 

характеру  

1.2 Забезпечити відкритість 

інформаційної політики у 

правоохоронній сфері, 

оперативне  надання фахових 

коментарів щодо резонансних 

подій та об’єктивної інформації 

про діяльність відділення поліції, 

результати здійснених 

профілактичних заходів, 

передбачених Програмою. 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області  

Виконком  селищної ради 

Засоби масової інформації 

- Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Підвищення довіри 

населення до поліції, 

створення позитивного  

іміджу працівників 

правоохоронних 

органів, встановлення 

партнерських стосунків 

між поліцією та 

громадянами 

1.3 Проведення скоординованих 

заходів з протидії торгівлі 

людьми, насамперед під 

виглядом їх працевлаштування за 

кордоном 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області, відділ 

соціального захисту селищної 

ради,  

КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

- Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Запобігання проявам 

торгівлі людьми, у 

сфері громадської 

моралі 



1.4 Проведення з населенням, 

керівниками підприємств, 

установ, організацій 

роз’яснювальної роботи щодо 

необхідності вжиття додаткових 

заходів зі збереження та охорони 

майна, з метою недопущення 

злочинних посягань та вчинення 

його крадіжок 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Керівники підприємств, 

установ 

Громадське формування 

«Межирічка» 

Кошти 

підприємств

, установ 

Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Зменшення кількості 

крадіжок колективного 

та приватного майна 

2. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань 



2.1

. 

Попередження й розкриття 

злочинів, спрямованих проти 

життя,  здоров’я  громадян, їх 

майнових інтересів, насамперед 

умисних вбивств, тяжких  

тілесних ушкоджень, зґвалтувань, 

розбійницьких нападів, 

пограбувань, крадіжок, у т.ч. з 

квартир, фактів шахрайств та 

інших  протизаконних діянь.   

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Забезпечення принципу 

невідворотності 

покарання за вчинений 

злочин 

2.2

. 

Проводити постійний моніторинг 

оперативної обстановки з метою 

відстеження інформації про події 

та правопорушення, які можуть 

бути пов’язані із терористичними 

проявами (забезпечення 

вибухобезпеки, незаконного 

зберігання вибухових речовин, 

обстежень на наявність 

вибухонебезпечних предметів та 

вибухових речовин тощо) 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Ємільчинський районний 

сектор управління ДСНС у 

Житомирській області 

Громадське формування 

«Межирічка» 

-  Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Запобігання злочинам, 

пов'язаним із 

вибухівкою, та 

терористичним 

проявам 

2.3 Проводити заходи щодо 

прийняття під охорону квартир і 

будинків громадян, об'єктів 

торгівлі, інших будівель, 

приміщень власників зброї, а 

також аптечних та інших 

закладів, в яких зберігаються та 

реалізовуються нарко- та 

психотроповмісні препарати 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

Керівники підприємств, 

установ 

Кошти 

власників 

квартир і 

будинків 

громадян 

 Кошти 

підприємств

, установ 

Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Недопущення вчинення 

крадіжок з квартир і 

будинків громадян, 

будівель підприємств 

та установ 

3. Протидія організованій злочинності і корупції 



3.1 Проведення заходів із викриття 

організованих злочинних 

угруповань, у  тому числі з 

міжнародними зв’язками, 

сформованих на етнічній основі, 

з метою документування їх 

причетності до нерозкритих 

злочинів та підтримки 

терористичних організацій 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Новоград-Волинська місцева 

прокуратура  

Підрозділи СБУ в 

Житомирській області 

- Окремого 

фінансуван

ня не 

потребує 

Ліквідація діяльності на  

території області 

організованих 

злочинних груп, у т.ч. 

транснаціонального 

характеру 

  



3.2 Проведення заходів з 

попередження та документування 

корупційних порушень з боку 

працівників державних органів та 

органів місцевого самоврядування, 

притягнення порушників до 

встановленої законодавством 

відповідальності 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Новоград-Волинська місцева 

прокуратура 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Припинення 

корупційних дій з боку 

посадовців, наділених 

владними 

повноваженнями 

4. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини 

4.1 Уживати заходів, спрямованих на 

виявлення та припинення 

протиправної діяльності 

службових осіб державних 

органів, пов’язаної з 

відшкодуванням податку на 

додану вартість, 

надрокористуванням, операціями з 

майном державних підприємств, 

при видачі дозволів на проведення 

будівельних робіт, проходженні 

ліцензійних процедур, визначенні 

і накладенні штрафних санкцій та 

здійсненні інших контрольних 

функцій 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Ємільчинська державна 

податкова інспекція,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області  

Новоград-Волинська місцева 

прокуратура 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Зменшення 

кримінального впливу 

на 

діяльність підприємств  

4.2 Проводити скоординовані заходи 

по запобіганню та припиненню 

порушень законодавства стосовно 

виготовлення фальсифікованої 

продукції 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Ємільчинська державна 

податкова інспекція,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Новоград-Волинська місцева 

прокуратура 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Попередження та 

припинення фактів 

виготовлення 

фальсифікованої 

продукції та 

проникнення її до 

споживачів 



4.3 Уживати заходи, спрямовані на 

запобігання та виявлення фактів 

протиправної діяльності у лісовій 

та лісопереробній галузях, 

незаконної вирубки лісу, 

самовільного захоплення земель 

комунальної та державної 

власності, зловживань з боку 

службових осіб підприємств цих 

напрямків діяльності                                                          

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Ємільчинська державна 

податкова інспекція,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області  

Новоград-Волинська місцева 

прокуратура 

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Протидія криміналізації 

лісової галузі, 

незаконним вирубкам 

лісу, самовільному 

захопленню земель 

комунальної та 

державної власності  

5. Мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище 

5.1 Систематично інформувати 

громадськість про заходи, які 

вживаються з метою профілактики 

злочинів та правопорушень у 

дитячому середовищі. 

Забезпечувати створення 

позитивного інформаційного поля 

та запобігання впливу на 

свідомість дітей інформації 

негативного спрямування з 

елементами жорстокості, 

насильства та сексуальної 

розпусти. 

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Запобігання негативного 

впливу на свідомість 

дітей через засоби 

масової інформації та 

мережу Інтернет  



5.2 Забезпечити чітку взаємодію та 

обмін інформацією із 

зацікавленими службами  про 

факти вчинення насильства в сім’ї, 

насамперед стосовно дітей. 

Виявляти причини та умови, що 

сприяють цьому явищу та вживати 

заходів щодо їх усунення. 

Забезпечити профілактичний облік 

осіб, які вчиняють насильство в 

сім’ї. 

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області  

КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Здійснення 

скоординованих дій 

щодо попередження 

вчинення насильства у 

сім'ях, насамперед 

стосовно дітей 

5.3 Проводити профілактичну роботу 

з сім'ями, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, 

забезпечити систематичну 

перевірку умов проживання та 

виховання в них дітей. Надавати 

таким сім’ям соціальну підтримку 

у вирішенні життєвих проблем. 

Забезпечити ведення електронного 

обліку таких сімей та 

використання в профілактичній 

роботі 

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради 

Відділ соціального захисту 

КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Попередження 

негативного впливу на 

виховання дітей з боку  

батьків у сім’ях, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах 



5.4 Для попередження випадків 

загибелі дітей внаслідок пожеж 

здійснювати спільні перевірки 

дотримання Правил пожежної 

безпеки в будинках, в яких 

проживають сім'ї які опинилися у 

складних життєвих обставинах.  

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради,  

Районний сектор управління 

ДСНС України в Житомирській 

області 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Запобігання загибелі 

дітей на пожежах 

5.5 Забезпечити виявлення дітей, які 

жебракують, вчиняють 

протиправні дії або втягнені в 

злочинну діяльність дорослими 

особами. За участю представників 

зацікавлених органів 

організовувати спільні 

оперативно-профілактичні заходи 

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Попередження пияцтва, 

наркоманії, 

безпритульності та 

бездоглядності дітей, їх 

втягнення дорослими у 

злочинну діяльність 



5.6 Посилити контроль за 

додержанням правил оптово-

роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими 

виробами, притягненням винних 

осіб до відповідальності, а також 

перебування малолітніх дітей без 

супроводу дорослих  у 

громадських місцях у вечірній та 

нічний час 

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Попередження випадків 

продажу дітям 

тютюнових виробів, 

спиртних та 

слабоалкогольних 

напоїв. 

Запобігання злочинів та 

правопорушень 

стосовно дітей у 

вечірній та нічний  час 

5.7 Забезпечення зайнятості підлітків, 

які не мають постійних доходів і 

джерел для існування, збереження 

існуючої мережі комунальних і 

громадських інститутів, надання 

соціальної підтримки дітям в 

організації їх дозвілля і 

відпочинку, а також сприяння з 

цією метою соціальним службам в 

наданні учням та студентам 

допомоги у працевлаштуванні, для 

роботи у вільний від навчання час 

і в період канікул 

 
Відділи селищної ради:  

- освіти, молоді та спорт 

- культури і туризму 

- соціального захисту 

- служба у справах дітей 

у   районної державної 

адміністрації : у справах сім’ї, 

молоді та спорту, культури, 

освіти  

КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Заклади культури громади 

Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

Відповідно 

до потреб 

Збільшення числа 

працевлаштованої 

молоді, організація їх 

дозвілля та зниження 

кількості злочинів  з 

боку таких осіб 



5.8 Забезпечити систематичний 

контроль за поведінкою дітей і 

молоді, які відбули покарання та 

звільнилися з місць позбавлення 

волі, запровадити методики їх 

соціального супроводу 

2021-

2025 

роки 

Ємільчинський районний сектор 

філії  Державної установи 

«Центр пробації» у 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Старости  

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Запобігання повторного 

вчинення дітьми та 

молоддю 

правопорушень та 

злочинів 

6. Запобігання поширенню наркоманії та пияцтва 



6.1 Здійснювати заходи протидії 

поширенню наркоманії та 

самогоноваріння, активізувати 

проведення спільних заходів. 

Залучати в установленому порядку 

недержавні благодійні та 

громадські організації з метою 

фінансової підтримки заходів, 

спрямованих на боротьбу з  

наркозлочинністю.                              

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

КНП «Ємільчинська лікарня» 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Поширення 

співробітництва у 

питаннях протидії 

наркоманії  

6.2 Посилити контроль за 

дотриманням лікувально-

профілактичними та аптечними 

закладами законодавства, що 

регламентує діяльність,  пов’язану 

з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 

прекурсорів, здійсненням обліку 

списання прострочених 

нарковмісних лікарських 

препаратів. Забезпечити перевірок 

дотримання порядку призначення 

наркотичних і психотропних 

лікарських засобів онкохворим, 

які лікуються в домашніх умовах. 

Встановити суворий облік 

використання лікарських засобів, 

які викликають залежність. 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КНП 

«Ємільчинська лікарня» 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Аптечні заклади  

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Виключення випадків 

проникнення в 

нелегальний обіг 

нарковмісних лікарських 

препаратів 

Недопущення фактів 

викрадань 

підконтрольних 

лікарських засобів та 

препаратів  



6.3 Проведення оперативно-

профілактичної операції «Мак». 

Проведення роз’яснювальної 

кампанії серед населення щодо 

недопущення культивування 

нарковмісних рослин та настання 

передбаченої відповідальності за 

порушення норм чинного 

законодавства 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Виключення випадків 

посівів на присадибних 

ділянках нарковмісних  

рослин та виготовлення 

наркотиків  

6.4 Здійснювати комплекс заходів, 

спрямова-них на ліквідацію 

каналів надходження на територію 

громади наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, виявлення наркогруп, 

знешкодження нарколабораторії.  

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Перекриття каналів 

надходження на 

територію громади  

наркотиків, припинення 

діяльності 

наркоугрупувань та 

нарколабораторій 

6.5 Проводити спільні перевірки 

розважальних закладів та місць 

дозвілля молоді. Виходити з 

клопотаннями щодо припинення 

діяльності тих закладів, де 

виявлено факти торгівлі або 

вживання наркотичних засобів чи 

психотропних речовин. 

2021-

2025 

роки 

Служба у справах дітей 

селищної ради,  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Заклади освіти громади 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Попередження випадків 

поширення наркотиків в 

закладах освіти та 

місцях проведення 

молоддю дозвілля  



6.6 Виявлення та постановки на облік 

осіб, які зловживають спиртними 

напоями, займаються 

виготовленням та збутом 

самогону, вживають наркотичні 

або психотропні речовини з метою 

подальшого  здійснення стосовно 

них заходів впливу згідно вимог 

законодавства 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Старости  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Покращення 

профілактичної роботи з 

особами, схильними до 

вчинення  злочинів і 

правопорушень у стані 

сп'яніння, наркотичного 

збудження   

7. Протидія рецидивній злочинності 

7.1 Сприяти здійсненню комплексних 

перевірок та узагальненню 

результатів виконання Закону 

України «Про адміністративний 

нагляд за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі». 

Систематично проводити робочі 

зустрічі для взаємного 

інформування та узгодження 

спільних дій в цьому напрямку 

правоохоронної діяльності 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради  

Ємільчинський районний сектор 

філії  Державної установи  

«Центр пробації» у 

Житомирській області 

 
Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Ужиття скоординованих 

профілактичних заходів 

з особами, звільненими з 

місць позбавлення волі 

7.2 Вживати заходи щодо 

працевлаштування осіб, 

звільнених з місць позбавлення 

волі, сприяння їх адаптації та 

розв’язанню соціально-побутових 

проблем 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Керівники підприємств та 

установ  

Ємільчинська районна філія 

Житомирського обласного 

центру зайнятості  

 Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансової 

можливості 

Покращення соціальної 

адаптації раніше 

засуджених осіб 



7.3. Забезпечувати взаємодію установ 

виконання покарань з органами 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, та суб’єктами 

соціального патронажу щодо 

підготовки до звільнення та 

побутового влаштування осіб, 

звільнених з місць позбавлення 

волі, сприяти їх адаптації 

2021-

2025 

роки 

Ємільчинський районний сектор 

філії Державної установи 

«Центр пробації» у 

Житомирській області 

Виконком селищної ради,   

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Ємільчинська районна філія 

Житомирського обласного 

центру зайнятості  

КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

 
Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Покращення соціальної 

адаптації раніше 

засуджених осіб 

7.4 Проводити роз’яснювальну роботу 

щодо недопущення скоєння нових 

злочинів та правопорушень серед 

осіб, які перебувають на обліку 

уповноваженого органу з питань 

пробації та осіб, які звільнились з 

місць позбавлення волі, у тому 

числі проводити перевірку даної 

категорії осіб за їх місцем 

проживання  

2021-

2025 

роки 

Ємільчинський районний сектор 

філії  Державної установи 

«Центр пробації» у 

Житомирській області,   

Виконком селищної ради  

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області КУ 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Громадське формування 

«Межирічка» 

 
Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Покращення соціальної 

адаптації раніше 

засуджених осіб 

8. Охорона громадського порядку 



8.1 Аналіз дотримання правопорядку 

в громадських місцях населених 

пунктів громади. З урахуванням 

оперативної обстановки своєчасно 

коригувати маршрути 

патрулювання населеними 

пунктами особовим складом 

поліції разом з членами 

громадських формувань 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області  

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Своєчасне реагування на   

ускладнення 

криміногенної ситуації. 

Перекриття нарядами 

патрульної служби 

складних у цьому місць 

(сіл, вулиць, парків, 

скверів) 

8.2 З метою протидії нелегальній 

міграції, спільно з представниками 

УСБУ, Житомирського 

прикордонного загону, проводити 

оперативно-профілактичні 

операції під умовними назвами 

«Мігрант», «Готель», «Ринок» та 

інші, з виявлення та перекриття 

каналів проникнення через 

державний кордон на територію 

України нелегальних мігрантів 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Ємільчинський районний сектор 

управління Державної 

міграційної служби в 

Житомирській області  

Виконком селищної ради 

Старости 

Громадське формування 

«Межирічка» 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Перекриття каналів 

проникнення на 

територію району 

нелегальних мігрантів 

8.3 Проводити роз’яснювальну роботу 

з старостами, населенням, 

керівниками підприємств та 

установ щодо важливості участі 

громадян в охороні громадського 

порядку та боротьбі зі 

злочинністю.  

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Старости 

Громадське формування 

«Межирічка»  

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Більш широке залучення 

населення до 

профілактики 

злочинності та 

забезпечення 

правопорядку  



8.4 Забезпечення громадського 

формування «Межирічка» 

посвідченнями, спецодягом, 

засобами зв’язку та паливно-

мастильними матеріалами для 

проведення заходів із охорони 

публічної безпеки і порядку  

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Громадське формування 

«Межирічка» 

Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Суттєве покращення 

стану громадського 

порядку та 

криміногенної 

обстановки в громаді  

8.5 Впровадження проекту 

«Поліцейський офіцер громади», 

що передбачає забезпечення його 

службовим приміщенням 

(«поліцейська станція»), офісною 

технікою, пально-мастильними 

матеріалами для службового авто, 

службовим автомобілем (за 

необхідності), службовим житлом 

(за необхідності) 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Старости 

Громадське формування 

«Межирічка» 

Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Покращення безпеки 

громадян та об’єктів та 

території громади 

8.6 Впровадження проекту «Безпечна 

громада» на території смт 

Ємільчине та інших населених 

пунктів громади, що передбачає 

встановлення системи камер 

відеоспостереження з виведенням 

зображення на монітор до центру 

безпеки громади (відділення 

поліції) 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Старости 

Громадське формування 

«Межирічка» 

Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Відділення поліції №1 

(смт Ємільчине) 

Новоград-Волинського 

районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної 

ради 

Старости 

Громадське формування 

«Межирічка» 

8.7 Встановлення засобів екстреного 

зв'язку «громадянин – поліція», 

інших технічних засобів у  

громадських місцях селища та 

селах громади 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Негайне реагування на 

повідомлення про 

вчинення злочинів і 

правопорушень 

9. Безпека дорожнього руху                                        



9.1 Проводити профілактичні заходи 

із попередження дорожньо-

транспортних пригод, зниження 

тяжкості їх наслідків, навчально-

роз'яснювальна робота та 

формування свідомого ставлення 

громадян щодо дотримання 

правил дорожнього руху 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області Заклади 

освіти громади 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Зниження дорожнього 

травматизму за участю 

громадян 

9.2 Надання допомоги сектору 

реагування патрульної поліції 

відділення поліції №1 в смт 

Ємільчине в придбанні  пально-

мастильних матеріалів для 

здійснення заходів забезпечення 

безпеки дорожнього руху на 

території громади 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Виконком селищної ради 

Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Підвищення 

ефективності нагляду за  

дорожнім рухом, 

дисципліни серед водіїв. 

Покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення  

підрозділів патрульної 

поліції  

9.3 Здійснювати контроль за 

додержанням умов та правил 

перевезення людей пасажирським 

транспортом, а також небезпечних 

вантажів автомобільним 

транспортом 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Зниження числа 

дорожньо-транспортних 

пригод з вини водіїв 

автобусів, надзвичайних 

подій під час 

транспортування 

небезпечних речовин 

10. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення роботи правоохоронних органів 



10.1 Матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів 

національної поліції, які 

здійснюють діяльність на 

території громади – придбання та 

ремонт службового 

автотранспорту, придбання 

пально-мастильних матеріалів, 

комп’ютерної техніки, відео- та 

фотоапаратури, проведення 

ремонту приміщення 

Ємільчинського відділення поліції 

в смт Ємільчине та прибудинкової 

території  

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

Інші кошти, 

не заборонені 

законодавств

ом 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Суттєве покращання 

матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів 

поліції, оперативне 

реагування на 

повідомлення про 

вчинені злочини, 

встановленню осіб, що 

їх вчинили 

10.2 Проводити роботу, спрямовану на 

вдосконалення роботи з кадрами, 

зміцнення дисципліни й 

законності в діяльності 

працівників поліції, підвищення 

рівня їх кваліфікації та 

професіоналізму 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Підвищення 

професіоналізму 

працівників поліції 

10.3  При проведенні відбору 

кандидатів на службу до 

підрозділів поліції та формуванні 

дієвого резерву надавати перевагу 

особам, які були членами 

громадських формувань з охорони 

громадського порядку та 

державного кордону. 

2021-

2025 

роки 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

- Окремого 

фінансуванн

я не 

потребує 

Стимулювання 

перебування в членстві 

громадського 

формування та якісний 

відбір громадян до 

служби в поліції 



10.4 Забезпечення працівників поліції 

житлом, в тому числі службовим 

житлом, а також за рахунок 

капітального та дольового  

будівництва, вирішення соціально-

побутових проблем, 

працевлаштування членів їх сімей, 

виділення земельних ділянок під 

індивідуальне будівництво 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Покращання житлових 

умов працівників 

правоохоронних органів 

11. Сприяння проведенню контрозвідувальних антитерористичних та інших заходів підрозділами Служби безпеки України 

11.1 Сприяти підрозділам СБУ в 

Житомирській області по 

виконанню ними завдань, 

покладених на Службу безпеки 

України. 

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Керівники комунальних 

підприємств, установ  

Новоград-Волинський МРВ 

УСБУ в Житомирській області 

- Фінансуван

ня не 

потребує 

Вжиття скоординованих 

заходів для успішного 

виконання завдань 

Служби безпеки України 

11.2 За потреби розглядати на сесіях 

селищної ради питання щодо 

сприяння  матеріально-технічному 

забезпеченню діяльності 

підрозділів УСБУ в Житомирській 

області, а також стосовно  

вирішення житлових та  інших 

соціально-побутових проблем, 

забезпечення транспортом і 

зв'язком.  

2021-

2025 

роки 

Виконком селищної ради 

Новоград-Волинський МРВ 

УСБУ в Житомирській області 

Бюджет 

селищної 

територіальн

ої громади 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення місцевих 

підрозділів СБУ» 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                                                                                                Володимир ЄВТУХ 

 

 

 

 

 


