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Звіт про виконання Комплексної програми щодо  

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян та оборонної роботи  

на 2016 – 2020 роки. 

 

 

З метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності і 

правопорядку в області була розроблена Комплексна програма щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2016-2020 роки (далі – Програма), 

яка затверджена рішенням дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 

26 липня 2016 року № 164. 

Метою Програми було забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, 

об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих 

органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, 

корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним 

проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і 

свобод громадян, зміцнення антитерористичного захисту, забезпечення 

режиму таємності в органах прокуратури Полтавської області, забезпечення 

реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на обласному рівні, 

покращення соціально-виховної роботи із засудженими, удосконалення 

індивідуальних методів роботи із особами, які перебувають на обліку 

кримінально-виконавчих інспекцій, здійснення ремонтів режимних об’єктів та 

модернізації інженерно-технічних засобів охорони, матеріально-технічне 

забезпечення засобами захисту, предметами речового майна і спорядження, 

паливно-мастильними матеріалами, автозапчастинами, спеціальним 

обладнанням, іншими предметами життєзабезпечення. 

Відповідальні виконавці Програми: Департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції в 

Полтавській області; прокуратура Полтавської області; Управління служби 

безпеки України в Полтавській області; Північно-Східне міжрегіональне 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції; Полтавський обласний військовий комісаріат; військові 

частини Збройних Сил України, Національної гвардії України, які формуються 

на території області; Управління Держспецзв’язку; Полтавський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр; Управління патрульної поліції 

в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України; Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної 

поліції України»; Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України; філія 

Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області; територіальне 

управління Служби судової охорони у Полтавській області. 
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Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволила ефективно 

впливати на негативні зміни у криміногенній ситуації області. 

У ході її виконання основну увагу приділено підвищенню 

правосвідомості громадян, налагодженню партнерських стосунків, розкриттю 

та розслідуванню кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я 

громадян, захисту їх майна від злочинних посягань, ліквідації організованих 

злочинних груп, протидії криміналізації економіки, наркозлочинності, 

забезпеченню правопорядку в громадських місцях. 

На виконання цих напрямків у 2016 році було передбачено та виділено 

у повному обсязі, фінансування з бюджету області на суму 7 403,0 тис грн, а 

саме: 

ГУНП в Полтавській області отримало субвенцію у розмірі 2 млн грн; 

Полтавський обласний військовий комісаріат отримав субвенцію у 

розмірі 1 млн 794 тис грн на капітальний ремонт приміщень обласного 

збірного пункту та окремих приміщень їдальні; 

видатки Управління СБУ в Полтавській області склали в повному обсязі 

суму 2 млн 183 тис грн (придбано монітори, системні блоки, апаратура 

спеціального зв’язку, обладнання спецпризначення та службовий автомобіль 

для потреб АТО. Залишок коштів у сумі 3025 грн повернуто до обласного 

бюджету; 

Прокуратура Полтавської області на отриману субвенцію у розмірі      

420 тис грн придбала та змонтувала повноростовий двозонний турнікет з 

облаштуванням робочого місця охоронця електронною системою контролю 

доступом, новостворену громадську приймальню обладнали додатковими 

камерами відеоспостереження , встановили електронні інформаційні панелі; 

військовій частині 3052 Національної Гвардії України була виділена 

субвенція з обласного бюджету у розмірі 705 тис грн, яка була використана у 

повному обсязі; 

Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській 

області отримало субвенцію в розмірі 300 тис грн. 

На початок 2017 року на виконання завдань і заходів, визначених 

Програмою було заплановано 6 млн 400 тис грн. Протягом року були внесені 

зміни і обсяг планових видатків склав 19 млн 906 тис грн. До учасників 

Програми за 2017 рік було додатково включено: Управління Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Полтавській 

області, Полтавський науково – дослідний експертно – криміналістичний 

центр та Управління патрульної поліції у м. Полтава Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України. Всього за 2017 рік було профінансовано 

16 млн 766 тис грн, а саме: 

на реалізацію державної політики у сфері протидії тероризму УСБУ в 

Полтавській області на початок року було передбачено 1 млн грн, а виділено 

8 млн грн (відповідно до внесених змін у Програму), які були використані на 

придбання речового майна, комп’ютерної техніки, інвентаря для службових 

потреб, апаратури спеціального зв’язку, обладнання спеціального 

призначення; 
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ГУНП в Полтавській області на початок року було заплановано 

субвенції 2 млн 500 тис грн на виконання заходів, передбачених Програмою, а 

після внесення змін до Програми, отримано 6 млн 200 тис грн. Протягом цього 

року кошти використані на загальну суму 6 млн 067 тис 800 грн. Було 

придбано програмне забезпечення «Варан», 13 шт. автомобілів підвищеної 

прохідності, відеокамери та фототехніка, квадрокоптер, поліграф та інше 

спецобладнання. Залишок асигнувань 132 тис 200 грн було повернуто до 

обласного бюджету; 

Управління Держспецзв’язку в Полтавській області отримало з 

обласного бюджету субвенцію в сумі 34 тис грн було придбано 

телекомунікаційне обладнання; 

Полтавський науково – дослідний експертно – криміналістичний центр 

отримав субвенцію в сумі 310 тис грн на придбання автоматичного 

дистилятора, але придбав його за ціною 304 тис 080 грн, економію коштів в 

сумі 5 тис 920 грн повернуто до обласного бюджету; 

військова частина А3114 (госпіталь) отримала впродовж року субвенцію 

в розмірі 350 тис грн яку використала на придбання металопластикових 

виробів для заміни 20 вікон, 5 дверей; проведення капітального ремонту 

операційного блоку і приміщень туалету та душової. Кошти використані в 

повному обсязі за призначенням; 

військовій частині А3358 була виділена субвенція з обласного бюджету 

у розмірі 200 тис грн, яка протягом року була використана в повному обсязі на 

закупівлю обладнання та матеріалів, які були використані для обладнання 

місць несення служби, зберігання зброї та боєприпасів, освітлення території, 

опалення приміщень, заміни вікон та дверей; 

військова частина А3384 отримала субвенцію в розмірі 110 тис грн на 

яку придбали радіостанцію та комп’ютерну техніку. Кошти використані в 

повному обсязі; 

військова частина А1499(В1660) отримала субвенцію в розмірі               

350 тис грн, яку використала в повному обсязі на придбання будівельних 

матеріалів, обладнання та інструментів; 

Полтавський зональний відділ Військової служби правопорядку 

отриману субвенцію в розмірі 246 тис грн використав в повному обсязі на 

закупівлю та встановлення металопластикових вікон у кількості 50 шт; 

Управління патрульної поліції у м. Полтаві профінансовано на суму в 

розмірі 600 тис грн на реконструкцію адмінбудівлі. Використано 425 тис грн, 

залишок в сумі 174 тис 194 грн повернуто до обласного бюджету; 

 державна установа «Полтавська установа виконання покарань (№23)» 

отримала 66 тис грн для закупівлі матрасів та подушок; 

державна установа «Божковська виправна колонія (№16)» отримала     

300 тис грн на частковий ремонт інженерних засобів охорони (маскувальної, 

противтечової огорожі довжиною 160 м, охоронного освітлення), який освоїла 

в повному обсязі. 
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На початок 2018 рік на виконання завдань і заходів, визначених 

Програмою було заплановано 7 млн 192 тис грн. Протягом року були внесені 

зміни і обсяг планових видатків склав 15 млн 340 тис 360 грн. Але у зв’язку з 

відсутністю фінансового ресурсу обласного бюджету фінансування Програми 

здійснювалося не в повному обсязі. Всього за 2018 рік було профінансовано 2 

млн 300 тис грн, а саме: 

кошти були виділені військовій частині А0312 у сумі 1 млн грн на 

закупівлю будівельних матеріалів для облаштування житлового фонду 

військового містечка з метою покращення соціально-побутових умов 

проживання військовослужбовців та членів їх сімей; 

Управлінню патрульної поліції в Полтавській області Департаменту 

патрульної поліції України виділено кошти у сумі 1 млн 300 тис грн для 

завершення реконструкції приміщень адмінбудівлі патрульної поліції; 

закупівлі комп’ютерної техніки; придбання меблів та шаф для зберігання 

зброї, спортивних тренажерів, інструменту для ремонту автомобілів (в бюджет 

області повернуто 168 тис 867 грн). 

 

На початок 2019 року на виконання завдань і заходів, визначених 

Програмою було заплановано 6 млн. 212 тис. грн. Протягом року були внесені 

зміни і обсяг планових видатків склав 11 млн. 569 тис. грн. До учасників 

Програми за 2019 рік було додатково включено: філію Державної установи 

«Центр пробації» в Полтавській області; Управління захисту економіки в 

Полтавській області. Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України та державну установу «Кременчуцька виховна колонія». У зв’язку з 

обмеженим розміром фінансового ресурсу обласного бюджету фінансування 

Програми здійснювалося не в повному обсязі. Всього протягом року було 

профінансовано 4 млн 935 тис грн, а саме: 

ГУНП в Полтавській області отримало 2 млн 500 тис грн для придбання 

5 автомобілів (Renault Duster - 1 шт., Renault Trafic – 2 шт., Renault Sandero – 2 

шт.). Повернули до обласного бюджету 1 тис 164 грн; 

державна установа «Кременчуцька виховна колонія» отримала               

300 тис грн. Виділені кошти були направлені на комплексну реконструкцію 

загорож внутрішньої забороненої зони. Також проведено капітальний ремонт 

стежки варти та транспортного КПП і замінено падаючий козирьок на 

основній огорожі; 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України отримав 940 тис грн для придбання автомобіля HYUNDAI H-1 

який переобладнано у спеціальну пересувну лабораторію. Повернули до 

обласного бюджету 1 тис грн; 

військова частина 3059 Національної гвардії України отримала 

субвенцію в розмірі 195 тис грн для закупівлі меблів для потреб військової 

частини, які використала у повному обсязі; 

військова частина А0312 отримала 1 млн грн, які витратила на закупку 

будівельних матеріалів для проведення ремонту житлового фонду (заміна 

віконних блоків, вхідних дверей в під’їзді та балконних дверей); придбання 
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автоматичних воріт на КПП; проведення капітального ремонту КПП та 

кімнати відпочинку КПП. Кошти використані в повному обсязі. 

Інші напрямки по реалізації Програми, протягом 2019 року, не 

фінансувалися, через відсутність фінансового ресурсу. 

 

На початок 2020 року на виконання завдань і заходів, визначених 

Програмою було заплановано 6 млн 112 тис грн. До учасників Програми за 

2020 рік було додатково включено: територіальне управління Служби судової 

охорони у Полтавській області; Управління стратегічних розслідувань в 

Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 

поліції України; державну установу «Полтавська виправна колонія (№ 64)» та 

державну установу «Крюковська виправна колонія (№29)». Протягом року 

були внесені зміни і обсяг планових видатків склав 29 млн 371 тис 300 грн. 

Але у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу обласного бюджету 

фінансування Програми здійснювалося не в повному обсязі. Всього за 2020 рік 

було профінансовано 10 млн 867 тис 130 грн: 

ГУНП в Полтавській області – планувалось 7 млн 500 тис грн, але 

виділено 3 млн 648 тис 872 грн, які були направлене на придбання                            

8 автомобілів Renault Duster (в бюджет області повернуто 22 тис грн); 

УСБУ в Полтавській області – планувалось 9 млн 781 тис грн, але 

виділено 1 млн 500 тис грн на закупівлю автотранспортних засобів для 

здійснення оперативної діяльності; 

державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№23)»  – 

виділено 1 млн 357 тис.308 грн для проведення капітального ремонту покрівлі 

3-го гуртожитку (режимного корпусу) та поточного ремонту слідчих кабінетів; 

державній установі «Божковська виправна колонія (№16)» – виділено 

субвенції в розмірі 259 тис 820 грн за рахунок якої було проведено 

модернізацію маскувальної та окремо встановленої огорожі ділянки 

периметру, а також модернізацію охоронного освітлення ділянки периметру; 

Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному 

центру було виділено 1 млн грн для придбання легкового автомобіля Fiat 

Doblo, який модернізовано у спеціальну пересувну лабораторію та сервера з 

джерелом безперебійного живлення. Завдяки процедурі відкритих публічних 

закупівель вдалося зекономити 87 тис грн, які повернуті в бюджет області; 

Управлінню Держспецзв’язку в Полтавській області було виділено         

24 тис грн для закупівлі радіостанцій та акумуляторів; 

Філії Державної установи «Центр пробації»виділено 150 тис грн, які 

було направлено на закупівлю 15 одиниць комп’ютерної техніки; 

Державній установі «Центр обслуговування підрозділів Національної 

поліції України» 840 тис грн на проведення поточного ремонту приміщень; 

Територіальному управлінню Служби судової охорони у Полтавській 

області – 120 тис грн, які були направлені на придбання 14 нагрудних 

відеореєстраторів та комплекту комп’ютерного обладнання; 
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військовій частині 3052 - 900 тис грн, які було направлено для придбання 

2 автомобілів марки Fiat Doblo Combi 1,3 загальною вартістю 898 тис грн, 

залишок в сумі 2 тис грн повернуто в бюджет області; 

військовій частині А3114 – 750 тис грн для проведення капітального 

ремонту покрівлі (в бюджет області повернуто 260 тис грн); 

військовій частині А3358 – виділена субвенція у розмірі 317 тис 130 грн, 

яка була використана для обладнання житлових та виробничих приміщень 

бази ремонту та евакуації автомобільної техніки у повному обсязі. 

 

У співпраці з Полтавською обласною державною адміністрацією та 

Полтавською обласною радою у сфері профілактики злочинності та 

неодноразового виділення з обласного бюджету коштів у рамках Програми, 

придбано 26 службових автомобілів (Renault Duster – 20 шт., ЗАЗ Сенс SX – 2 

шт., Renault Trafic – 2 шт., Renault Sandero – 2 шт.), що дало можливість значно 

покращити стан реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинення 

кримінальних правопорушень та інших подій. 

Фінансування заходів, передбачених за весь строк дії Програми, дало 

можливість зміцнити матеріально-технічну базу УСБУ в Полтавській області, 

на яке покладено виконання завдань щодо захисту конституційних прав і 

свобод мешканців під час здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони на території Полтавської області. 

За рахунок проведених за кошти обласного бюджету ремонтних робіт в 

установах виконання покарань, вдалось досягти покращення умов тримання 

ув’язнених (засуджених), які утримуються в установах, а також привести деякі 

об’єкти установ у відповідність до європейських стандартів. Дозволило 

створити належні умови для проведення зустрічей працівників поліції, 

адвокатів, громадських захисників з ув’язненими (засудженими), які 

утримуються в установі. Виділена субвенція була також направлена на 

модернізацію інженерно-технічних засобів охорони. Це дало змогу покращити 

забезпечення надійної ізоляції і охорони засуджених. 

Виділена субвенція для військових частин дала змогу забезпечити 

належні санітарно-гігієнічні умови розміщення особового складу та 

організувати проведення ремонтних робіт з відновлення озброєння та 

військової техніки у зимовий період. Витрачені кошти були спрямовані на 

удосконалення умов підготовки, організації несення служби під час 

проведення антитерористичної операції військовими нарядами з охорони 

громадського порядку та покращення соціально-побутових умов 

військовослужбовців, що в свою чергу, підвищило якість виконання 

службових обов’язків, мобільність військових нарядів та розкриття злочинів 

по «гарячих слідах». 

Придбане обладнання Управлінням Держспецзв’язку в Полтавській 

області дозволило покращити ефективність під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та підвищити 

готовність підрозділу до проведення антитерористичних заходів на території 

області. 
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Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України отримав кошти з обласного бюджету на придбання 

автоматичного дистилятора. Завдяки придбанню високоякісного обладнання 

жодна експертиза не була оскаржена у суді. Придбання автомобіля надало 

можливість експертам проводити експертизи і експертні дослідження на 

високому, якісно-новому рівні, що в свою чергу сприяло якнайшвидшому 

розкриттю резонансних злочинів у Полтавській області. Обстежено                     

76 об’єктів, встановлено невідповідність виділених державою бюджетних 

коштів на будівництво на суму близько 9 млн грн. 

Фінансування завдань Програми Управління патрульної поліції в 

Полтавській області дозволило облаштувати в будівлі управління приміщення 

чергової частини та конференц-зали (для проведення зустрічей з 

представниками закладів освіти, місцевого самоврядування, перевізниками, 

громадськими організаціями, соціальними службами тощо). 

Виділена субвенція Державній установі «Центр пробації» допомогла 

ввести в дію сучасне комп’ютерне обладнання що дозволило суттєво 

полегшити роботу персоналу уповноважених органів з питань пробації 

області, особливо тих підрозділів, де наявна техніка була фізично застарілою 

та не відповідала сучасним вимогам і не забезпечувала у повній мірі виконання 

функцій, що покладені на службу пробації. Внаслідок технічного 

переоснащення покращилась соціально-виховна робота із підобліковими 

особами в умовах зростання їх чисельності, що певним чином сприяє 

підвищенню суспільної безпеки в області. 

Використання обладнання, придбаного Територіальним управлінням 

Служби судової охорони у Полтавській області за кошти, виділені як 

виконавцю Програми, сприяло забезпеченню належного функціювання 

Управління з активної протидії злочинності, запобіганню та припиненню 

протиправної поведінки, виконанню функцій щодо державного забезпечення 

особливої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення 

безпеки учасників судового процесу. 

Для продовження реалізації заходів щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи передбачено прийняття нової Комплексної програми щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки. 
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Використання коштів для виконання заходів Програми 

 

 

Загальний передбачений обсяг 

фінансування – 83 589,7 

(тис грн) 

 

Використано – 42 271,1 

(50,6%) 

(тис грн) 

2016 рік – 7 403,0 2016 рік – 7 403,0    (100%) 

2017 рік – 19 906,0 2017 рік – 16 766,0  (84,2%) 

2018 рік – 15 340,36 2018 рік – 2 300,0   (15%) 

2019 рік – 11 569,0 2019 рік – 4 935,0   (42,7%) 

2020 рік – 29 371,3 2020 рік – 10 867,1  (37%) 

 

 

Додаток: Звіт ГУНП в Полтавській області на 10 арк. 

 

 

 

Директор Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної 

адміністрації        С. ВЕНГЕР 

 


