Розділ 03 81 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2290
Відділення поліції
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми № 2:
Боротьба зі злочинністю
IPR-№ 111 – Боротьба зі злочинністю
1. Виконавець
Відділення поліції.
2. Нормативно-правова база або інша основа
З’ясування та розслідування кримінальних злочинів (за виключенням роботи з безпеки
дорожнього руху – Програма 4), правові основи випливають з положень кримінального
процесуального кодексу, кримінального кодексу та інших правових приписів, які містять
склад кримінального злочину.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Розслідування, з’ясування та розкриття обставин, пов’язаних з кримінальною справою.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- злочини з метою позбавлення життя,
- злочини проти сексуального самовизначення,
- злочини, що вчинені з особливою жорстокістю; злочини проти свободи особистості,
- крадіжки без обтяжуючих обставин,
- крадіжки з обтяжуючими обставинами,
- майнові злочини та злочини з фальсифікації та підробки,
- інші обставини кримінального злочину,
- допоміжні кримінальні закони,
- політично вмотивовані злочини,
- організована злочинність,
- вилучення майна.
4. Зв’язок з політичними цілями
Мета: внутрішня безпека, пожежі та надзвичайні ситуації
Фахова ціль 1: Забезпечення та покращення ефективного розкриття та профілактики
злочинів, підвищення частки розкритих злочинів, цілеспрямована боротьба проти форм
злочинності, які завдають шкоди та збитків.
5.Отримувач (Реципієнт)
Громадяни, політичні сили, юстиція.
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6. Кількісні та якісні показники
Одиниця План
2015

План
2014

2013

2012

2011

679118

674704

646682

6.2.1 Забезпечення розкриття злочинів за окремими видами протиправних дій
Частка розкритих злочинів
відсотки
>=59,5
>=58,5
59,5 >=58,3
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

58,5

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість слідчих груп
СГ
673000 652600
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
євро
6182,14 5108,80

5357,84 5214,76 5205,93

6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Бюджетне фінансування
одиницю
Виконання бюджету
7. Структура витрат

на євро

677,27

629,27

603,39

574,32

544,99

100

100

100,8

104,5

108,5

відсотки

Розбивка за видами витрат (у євро)

Витрати на персонал

Плановий
показник
2015
344 986 800

Плановий
показник
2014
305 769 200

Фактичний
Показник
2013
313 273 530

Матеріальні витрати

112 316 900

106 844 600

103 476 253

Витрати загалом

457 303 700

412 613 800

416 749 783

Розбивка за видами витрат (у євро)

Доходи

1 500 300

1 950 300

3 684 569

Операційний результат

-455 803 400

-410 663 500

-413 065 214

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

Бюджетне фінансування

455 803 400

410 663 500

409 774 038

Результат

-

-

-3 291,176
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