


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

про виконання Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  

та оборонної роботи на 2016-2020 роки за 2020 рік 

 

Метою даної програми є 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 регіональному 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, 

пально-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’язок; 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. 

Відповідно до рішення пленарного засідання тридцять третьої сесії 

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 03.06.2020 № 1346 внесені 

зміни до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 

2016-2020 роки де головним розпорядником бюджетних коштів по Програмі 

визначений Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 

 Програмою, згідно Бюджетного кодексу, передбачається не прямі 

видатки на утримання установ а передається міжбюджетний трансферт, а саме 



субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально – економічного розвитку регіонів. 

 При виділенні субвенції відповідальний виконавець зобов’язується 

перерахувати її в повному обсязі, а отримувач зобов’язаний 100% освоїти 

кошти субвенції за цільовим призначенням. 

На 2020 рік для виконання завдань і заходів, визначених Програмою, 

було заплановано 29 млн. 371 тис. 300 грн. У зв’язку з відсутністю фінансового 

ресурсу обласного бюджету фінансування Програми здійснювалося не в 

повному обсязі. Всього протягом 2020 року було профінансовано 10 млн. 867 

тис. 130 грн.: 

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

3 млн. 648 тис. 872 грн. на придбання 8 автомобілів Renault Daster (в бюджет 

області повернуто 22 тис. грн.); 

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

Державній установі «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 – виділено 120 тис. грн., які були направлені на придбання 14 

нагрудних відеореєстраторів та комплекту комп’ютерного обладнання; 

військовій частині 3052 – виділено 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 – була виділена субвенція у розмірі 317 тис. 130 

грн. для закупівлі будівельних матеріалів. 

 


