
     ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

села Микитинці  на 2018 рік 

 

Програма соціально-економічного розвитку на 2018 р. (далі - Програма) 

розроблена на основі аналізу поточної ситуації, виходячи із загальної соціально-

економічної ситуації та з урахуванням прогнозів, можливостей, пропозицій щодо 

пріоритетних напрямків розвитку населеного пункту. 

У Програмі визначено пріоритетні цілі та завдання соціально-економічної та 

культурної діяльності сільської ради   на 2018 р., спрямовані на розвиток громади –

комплекс конкретних, узгоджених заходів соціально-економічного, культурного і 

духовного розвитку громади, роботи з  благоустрою, виконання будівельних та 

ремонтних робіт на об’єктах комунальної форми власності, ефективного 

використання природних ресурсів, виробничо-економічного, науково-технічного, 

людського потенціалу, наявної інфраструктури, поповнення дохідної частини 

бюджету з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності 

населення, з урахуванням історичних особливостей розвитку села.  

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів  сільського бюджету, інших 

джерел, що не суперечать законодавству.  

У процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових 

соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави . 

Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією ради за поданням 

сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій. 

 Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року на 

початку наступного за поточним року.  

У територіальній громаді працюють наступні соціально-культурні, духовні, 

освітні та медичні заклади:  

- Народний дім,  

- загальноосвітня школа, ліцей та ВПТУ по вул.Юності 

- амбулаторія,  

- філіал бібліотеки № 12, музей краєзнавства, історії та культури села 

На території громади функціонує 25 торговельних заклади – 21 продуктовий 

магазин, 4 господарські  магазини, 3_автозаправні станції, 5 закладів громадського 

харчування, 2 перукарні, 3 аптеки, 3 готелі.  

1.1 Стратегічні напрямки економічного і соціального розвитку на період 2016-

2020  

Стратегічними пріоритетами економічного і соціального розвитку 

громади на період 2017-2020 років мають бути:  
 - реалізація заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, 

соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади,  

- підвищення якості послуг та рівня соціальних стандартів, які безпосередньо 

надаються населенню, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення,  

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнів, що проживають 

на території громади, забезпечення інноваційного розвитку освіти, 

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, 

відродження культурних і просвітницько-історичних, краєзнавчих традицій,  

- створення умов для розвитку молоді, виховання відповідальності перед 

суспільством; 

  - запобігання поширенню наркоманії та пияцтва; усунення причин і умов, що 

сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність; забезпечення 



належного правопорядку та громадської безпеки, підвищення правової культури 

населення,сприяння формуванню культури здорового способу життя,- забезпечення 

стабільного і ефективного функціонування комунальної сфери села, матеріально-

технічної бази закладів  охорони здоров’я, освіти, культурита ін. 

- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у транспорті 

- розвиток інфраструктури територіальної громади;  

- продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів 

життєзабезпечення, розвиток мережі сільських доріг; вуличного освітлення, 

забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування громади, 

- активізація інвестиційної діяльності, створення сприятливих умов для 

розвитку підприємницької діяльності за принципами рівних можливостей,  

- розв’язання екологічних проблем, створення умов для поліпшення стану 

довкілля, сприяння здійсненню контролю за дотриманням екологічного 

законодавства та охорони довкілля, ліквідація несанкційованих звалищ сміття,вивіз 

ТПВ від господарств села 

- сприяння реалізації державної політики у сфері захисту населення і території 

ради від можливих надзвичайних ситуацій.  

1.2. Пріоритетні цілі та завдання діяльності ради на 2018 рік  

Серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку громади в 

2018 році: -сприяння будівництву та відкриттю дошкільного навчального закладу 

«Янголятко» 

- проектування, будівництво та закільцювання водогону у масиві » Північний» 

(пров. Дорошенка,  третя черга),  пров. Грицишина, пров. Дзівінського. 

Капітальний  ремонт вул. Грицишина, Декабристів,  Сірка, пров. Юності 

поточний ремонт доріг Вітрової, Борців, Ясеневої, Горішньої-Надрічної 

встановлення дорожніх знаків, згідно із виготовленим проектом  вул.. Зарічна-

Борців 

поточний ремонт дитячих майданчиків , упорядкування зелених зон  

вул. Грицишина, Вітрова- Декабристів, Зарічна-Грицишина 

-сприяння забезпеченню матеріально- технічної бази школи, ДНЗ, амбулаторії, 

підтримки НД села, спортивних команд села 

соціальні проекти: 

-підтримка обдарованих дітей, молоді, учасників АТО, інвалідів, соціально 

незахищених, одиноких, пенсіонерів, чорнобильців, афганців інших  категорій. 

- упорядкування території села, вивіз ТПВ від господарств, ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ, упорядкування кладовищ, розчистка доріг у зимовий період, 

обрізка дерев. 

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення 

рівня благоустрою території села, підвищення рівня надання послуг, поліпшення 

матеріально-технічної бази та будівель закладів комунальної власності; освіти, 

медицини та культури 

ІІ. Соціальна сфера.  
2.1. Демографічна ситуація. Більшість факторів, які впливають на 

демографічну ситуацію в сільській місцевості, формуються на загальнодержавному 

рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення.. 

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення 

необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, 

формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем 

гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у 

вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та 



людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури. В 2017 в 

Микитинцях зареєстровано народження 10 дітей, 

померло 26 осіб. У селі зареєстровано 5,4. тис. осіб, але фактично в селі 

проживає разом з незареєстрованими мешканцями та мешканцями багатоквартирних 

масивів  понад 6, 5 тис. населення. 

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2018році: 

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя,  

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної 

системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для 

повноцінного виховання дітей у сім`ї, у співпраці із соціальними службами. 

- забезпечення  підтримки багатодітних сімей, молодих сімей, зареєстрованих 

на території села, на народження дітей та поховання рідних. 

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних 

життєвих обставин,  

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та 

її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних, 

сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження 

репродуктивного здоров’я,  

- спияння забезпеченню соціального супроводу різних категорій сімей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

- cприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у 

прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян,  

- реконструкція  дитячих майданчиків  в місцях відпочинку дітей дошкільного і 

шкільного віку, розвиток і підтримка активного дозвілля, народного спорту.  

У штатному розписі передбачено посаду спеціаліста- соціального працівника 

2.2. Підтримка сімей, дітей та молоді  
- сприяяння наданню відповідної  якісної медичної допомоги сім’ям 

- сприяння підвищенню  рівня та якості медичного забезпечення  

-проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та 

адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності 

та бездоглядності дітей 

-забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної 

інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають 

соціальні послуги,  

-виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції 

і забезпечення захисту прав дітей. 

2.3 Соціальне забезпечення  
З метою соціального захисту найуразливіших верств населення- людей 

похилого віку, інвалідів, ветеранів, учасників АТО, афганців, чорнобильців  

передбачається : 

надання одноразової матеріальної допомоги на підставі рішень виконкому, 

сесій; 

виявлення таких категорій громадян через депутатів та надання допомоги  

- одноразова допомога жителям села на поховання та народження 

У співпраці з міським депутатом сприяння забезпеченню інвалідними візками, 

ін. соціальними послугами тощо 

ІІІ. Гуманітарна сфера.  

3.1. Охорона здоров’я.  



Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості 

життя заплановано створити умови для забезпечення доступу всіх жителів громади до 

обв'язкового якісного медичного обслуговування, диспансеризації та ін.. У громаді 

функціонує:  

- амбулаторія загальної практики – сімейної медицини в окремому 

підготовленому приміщенні з серпня 2016 року. У власності громади нове 

приміщення для медичного закладу по вул. Декабристів 

В амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 16 медпрацівників, 2 

ліжка для денного стаціонару, обслуговуються мешканці села, за бажанням жителі 

прилеглого масиву» Рінь» . 

У 2018 році заплановано субвенцію із сільського бюджету на матеріально- 

технічне забезпечення амбулаторії :  у 1-2 кварталі-300 тис. грн.  

 З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги, 

протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб - розширення 

доступу мешканців громади до спеціалізованої медичної допомоги шляхом 

проведення обов’язкової деспансиризації дітей, людей похилого віку один раз на рік 

із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців поліклініки № 3, 

- сприяння пріоритетному  проведенню профілактичних, лікувально-

діагностичних та протиепідемічних заходів, реалізації державних програм 

спрямованих на попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, 

протидію захворюванням на туберкульоз та СНІД, боротьбу з онкологічними 

захворюваннями; санітарно-освітньої роботи серед населення,  

- сприяння проведенню вакцинації населення, охопленню профілактичним 

медичним оглядом дітей,  

- посилення пропаганди здорового способу життя - вжиття додаткових заходів 

щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази амбулаторії-сприяння 

укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням,  

- субвенція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на бензин для  

автомобіля - субвенція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на 

придбання канцелярських товарів - субвенція амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини на придбання пральної машини,меблів тощо;- субвенція 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на придбання медичного 

обладнання.  

3.2. Освіта  
У Микитинецькій громаді налічується одна загальноосвітня школа, на території 

села розташований ліцей для обдарованих дітей із сільської місцевості, ВПТУ № 1, № 

15, № 16 добудовується та готується до здачі  дошкільний навчальний заклад » 

Янголятко».  

Станом на 01 січня 2018 року навчається у Микитинецькій ЗШ 270 дітей, 

працює 30 педагогів.  

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:  
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді, що 

проживають на території села, сприяння забезпеченню інноваційного розвитку освіти,  

- зміцнення навчально-матеріальної бази школи, дошкільного закладу,  

- здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок сільського 

бюджету, міського депутатських коштів депутата міської ради,  

- створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей під час літніх 

канікул. 



Субвенція у 2018 році, згідно із рішенням сесії.  Програмою та листом 

департаменту освіти та дирекції школи на покращення матеріально- технічної бази 

освітнього закладу: (1-2 квартал 300 тис.грн.) 

3.3. Культура та духовність 

Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку громади в галузі 

культури будуть збереження, відродження і розвиток національної культури, 

відродження народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної 

культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу громади, 

розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств 

населення, організації дозвілля й урізноманітнення  форм культурного 

обслуговування населення громади. 

 Всіляко сприяти збереженню та примноженню культурного надбання, 

забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня 

та естетичного виховання жителів громади. На території села працює Народний дім, 

музей історії, культури села. 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:  
- охорона, збереження і розвиток культури, народної творчості, культурного 

розмаїття, створення належних умов для творчості, естетичного виховання молоді, 

виявлення та підтримка талановитої молоді, забезпечення надання доступних 

культурно-мистецьких послуг та задоволення соціально-культурних потреб населення 

- відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення 

культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і підтримки різних 

форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення,  

- з метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, забезпечити 

практику проведення сільських та церковних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за 

жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, народної пісенної творчості,  

- організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення, 

проведення культурно- масових заходів,- продовжити інформатизацію життя села і  

Народного дому, сприяти запровадженню застосування нових електронних 

технологій у практику роботи філіалу  бібліотеки, - сприяти проведенню  виїзних 

концертів аматорських колективів та окремих виконавців НД, - продовжити 

поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних особливостей громади, - сприяти 

забезпеченню участі народних умільців села у обласних та районних виставкових 

заходах. Забезпечити участь колективів аматорської творчості та естетичного 

виховання у різних конкурсах.  

Господарські:  

- здійснювати допомогу на нагальні потреби НД за рахунок сільського 

бюджету, коштів депутата від округу тощо 

- забезпечення матеріально-технічної бази НД згідно із поданою Програмою 

розвитку НД. 

- сприяння поповненню матеріальної бази філіалу бібліотеки, поповненню 

бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань та комплектуванню фонду 

різноманітних видань сільської бібліотеки, 

- збереження пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини, сприяння 

написанню історії села, виданню книги  з історії села, сприяння розвитку туристично-

краєзнавчих маршрутів. 

3.4. Фізичне виховання та спорт. У сучасних умовах всебічний і гармонійний 

розвиток людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є 

невід'ємною складовою гармонійного розвитку людини, що є, в свою чергу, 

запорукою майбутнього здоров'я мешканців громади. Одним з напрямків, який 
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впливає на стан здоров'я, є активно-спортивний спосіб життя, який має особливе 

значення для людей молодого віку. Спорт стає каталізатором життєвої активності, 

умовою і невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного життя. Заняття 

фізичною культурою - це запорука покращення здоров’я, а, значить, і подовження 

життя.  

На території громади знаходяться такі спортивні об’єкти:  
- сільський спортивний стадіон на території школи  

- сільський спортивний стадіон у масиві » Лугова-Чебрецева»,  

- відпочинкові майданчики у мікрорайонах села 

У 2018 році виготовлення проекту та встановлення стадіону зі штучним 

покриттям 

У рамках розвитку фізичної культури і народного спорту передбачається: 

- забезпечення належних умов для розвитку yародного спорту в громаді, 

забезпечення технічним обладнанням, спортивним інвентарем футбольної команди, 

- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, 

спортивних майданчиків 

- сприяння підтримці талановитої спортивної молоді, - сприяння у  проведенні 

та участі у різноманітних змаганнях, 

- сприяння кількості осіб, що займаються спортом, проведенню фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи у місцях масового відпочинку громадян, 

пропаганда здорового способу життя, - забезпечення ремонту, реконструкції та 

оснащення спортивних споруд, фінансування благоустрою стадіону, відкриття 

площадок « Спорт під відкритим небом». 

3.5 Туристично-краєзнавча сфера.  
На території сіл громади розміщені церква св. Микити-пам'ятка архітектури, 

будівля якої є історичною пам’яткою. Історичною гордістю села є музей історії села.  

Пріорітетними є напрямки розвитку у громаді краєзнавчо-екскурсійних 

маршрутів, повязаних з іменами відомих людей, реєстрація музею та активізація його 

діяльності 

IV. Основні напрями соціально-економічного розвитку Микитинецької 

сільської громади.  
На території сільської ради зареєстровано понад 60 фізичних осіб-підприємців.  

- понад 100 підприємств різної форми  власності. 

Враховуючи непрості часи для підприємництва, сільська рада в межах та в міру 

своїх можливостей сприяє підприємцям села, встановивши прийнятні для 

підприємців податки.  

4.2. Ресурсне забезпечення розвитку села. Фінансові ресурси. Податково-

бюджетна діяльність. Цілями діяльності сільської ради у податково-бюджетній сфері 

є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення 

стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної 

кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення 

ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів. 

Основними із наповнення є доходи від місцевих податків і зборів (земельний 

податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).  

Головними напрямами щодо бюджету у 2018 році визначено:  
- забезпечити виконання дохідної частини бюджету, 

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів,  

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету громади,  
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-постійний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення 

виявлених порушень.  

4.2. Розробка та виготовлення схем та проектів.  
Як і в попередні роки, виготовляти проекти на виконання робіт згідно із планом 

роботи: асфальтування доріг, реконструкція водопровідних мереж тощо. 

У 2018 році необхідно продовжувати роботи із виготовлення проектів 

асфальтування сільських доріг, закільцювання водопроводу у масиві» Північний», 

пров. Грицишина,  пров. Дзівінського тощо.  

4.3. Благоустрій 

Благоустрій території громади - це сукупність різноманітних видів 

впорядкування, що створюють зручні, здорові й культурні умови життя населення. До 

основних видів благоустрою належать: зовнішнє впорядкування вулиць, стан доріг, 

транспортне обслуговування населення; водопостачання, освітлення, озеленення, 

водопостачання та очищення території (в тому числі каналізація) тощо.  

Для підтримки побутового рівня благоустрою велику увагу потрібно приділити 

роботам з обрізки гілля дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу. 

На центральних вулицях влітку проводити покіс трав. До Великодня та інших 

великих свят забезпечувати вивіз сміття від кладовищ, ремонт огородження, 

спилювання аварійних дерев.  

- забезпечення належного стану комунальних доріг, благоустрою вулиць та 

місць загального користування, 

-задоволення потреб дітей та молоді дитячими та спортивними майданчиками,  

- облаштування клумб і висадження кущів,  

- організація весняних і осінніх толок території громади,  

- вести пропаганду культури чистоти та екологічної свідомості, культури 

відповідальності перед суспільством, мешканцями громади,  

- приведення до належного стану території кладовиш. 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 

1. Послуги спеціалізованої дорожньої техніки для утримання доріг села в зимовий 

період. 

2. Покіс трав на узбіччях доріг та в  місцях загального користування 

3. Оплата за електроенергію, використану мережу зовнішнього освітлення 

4. Технічне обслуговування мережі вуличного освітлення 

5. Спилювання та кронування дерев, що загрожують мережі вуличного освітлення та 

затінюють ліхтарі. 

6. Поточний ремонт дитячих майданчиків 

7. Послуги по грейдеруванню та коткуванню , асфальтуванню доріг села 

8. Придбання елементів дитячих майданчиків 

9. Придбання табличок для нумерації вулиць, дорожніх знаків 

10. Збирання, вивезення та захоронення побутових відходів 

11. Прибирання  сміття з обочин вулиць села. 

12. Реконструкція вуличної мережі освітлення та встановлення додаткових ліхтарів  

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури 

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі складає понад 50 км. З них 

заасфальтовано понад 30 км.  

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми: 

- проводити поточний ремонт комунальних доріг громади,  

-продовження асфальтування доріг. 

4.3.2. Вуличне освітлення.  



За останні роки проведено відновлення мереж вуличного освітлення на всіх 

вулицях (99%)  

4.3.3. Транспорт, зв’язок  

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.  
- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях 

автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян, 

- розширення транспортної мережі, сприяння у співпраці з міською радою 

забезпеченню якісного перевезення 

V. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і території ради від 

можливих надзвичайних ситуацій.  

Для підтримання безпеки життєдіяльності мещканців громади в край важливим є 

запровадження комплексу організаційних заходів з метою запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій, мінімізації та ліквідація їх наслідків та організації 

життєзабезпечення потерпілого населення.  

Існує тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних ситуацій, 

викликаних природними чинниками, зокрема проблема- аварійність дамби р. Бистриця. 

Найбільш небезпечні стали надзвичайні ситуації гідрометеорологічного характеру 

(буревії, град, паводки), що призводить до руйнування житлових будинків, знищення 

посівів, зсувів грунту. Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги 

постраждалому населенню та виконання робіт щодо запобігання надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру необхідне значне фінансове забезпечення.  

Заходи:-продовження роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності 

про джерела можливої небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних 

ситуаціях,  

- забезпечення повного виконання планів проведення комплексних об’єктових 

навчань, тренувань,  

- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів 

житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади,  

- підвищення рівня і якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної 

роботи інженерних систем життєзабезпечення,  

- організація співпраці з місцевими засобами масової інформації з питань 

попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру. 

VI. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

Створення умов для поліпшення стану довкілля, реалізація заходів для 

покращення екологічного стану в селі, зменшення техногенного навантаження на 

навколишнє природне середовище, забезпечення безпечних умов життєдіяльності 

громади. Реалізація заходів, які дозволяють оздоровити екологічну ситуацію у селі, в т. 

ч. постійна робота із удосконалення  вивозу ТПВ, роздільного вивозу сміття.  

VII. Зміцнення законності та правопорядку.  

 У рамках Програми профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього 

руху передбачається, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:- запобігання 

поширення пияцтва та наркоманії; усунення причин і умов, що сприяють втягненню 

молоді та підлітків у протиправну діяльність; підвищення ефективності профілактичної 

роботи, забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, підвищення 

правової культури населення, захист прав та свобод громадян. 
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