від 06 січня 2015 року

№ 1-р

Про хід виконання районної комплексної
програми профілактики злочинності
на 2011-2015 роки
Керівництвом районної державної адміністрації, структурними
підрозділами райдержадміністрації, а саме районним центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей, відділом культури, туризму
та культурної спадщини, відділом освіти районної державної адміністрації
спільно з Голованівським РВ УМВС України в Кіровоградській області,
сільськими та селищними головами проведено комплекс організаційноправових заходів, спрямованих на організаційне забезпечення профілактики
злочинності, охорону конституційних прав громадян, захисту життя, здоров’я,
честі і гідності людини та її майна від злочинних посягань, усунення причин і
умов, що сприяють втягуванню молоді та підлітків у протиправну діяльність,
запобіганню та протидію поширенню наркоманії, пияцтву та алкоголізму,
охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху, поліпшення умов
утримання у спецустановах РВ УМВС затриманих і заарештованих осіб,
профілактику протидії корупції, в результаті чого збільшилась довіра до
працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації,
працівників міліції та покращилась оперативна обстановка в районі.
Проаналізувавши хід виконання Програми та з метою активізації роботи
по її виконанню, відповідно до рішення колегії районної державної
адміністрації від 30 грудня 2014 року № 40:
1. Сектору запобігання і виявлення корупції мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату районної державної адміністрації з метою
додержання законності та правопорядку, конституційних прав і свобод,
протидії корупції:
координувати роботу по виконанню Програми з Голованівським
РВ УМВС України в Кіровоградській області;
щоквартально проводити спільні наради за участю представників
Голованівського
РВ
УМВС,
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, відповідальних за виконання Програми за участю

2
сільських і селищних голів з обов’язковим заслуховуванням про хід виконання
Програми з метою координації дій направлених на профілактику злочинності.
2. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області:
постійно вдосконалювати форми і методи профілактики злочинності в
районі;
активізувати роз’яснювальну роботу по питаннях попередження
злочинності, роз’яснення положень чинного законодавства працівниками
райвідділу згідно з графіком проводити прийом громадян в сільських та
селищних радах району;
щомісячно на нарадах з підведення підсумків роботи райвідділу
розглядати питання щодо додержання законності та правопорядку,
конституційних прав і свобод людини на які запрошувати працівників суду та
прокуратури;
у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування проводити
профілактичну роботу з особами, які звільнились з місць позбавлення волі,
засуджених умовно, які перебувають на обліку як наркомани, сімейні дебошири
та які зловживають спиртними напоями;
налагодити співпрацю із службою у справах дітей районної державної
адміністрації по здійсненню контролю за соціально-неблагополучними сім’ями
у яких є діти;
забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним використанням
наркотичних та психотропних лікарських засобів у лікувальних закладах
охорони здоров’я;
надавати інформацію райдержадміністрації про стан виконання районної
комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки
щокварталу до 05 числа наступного місяця кварталу.
3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації, районному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та КМСД РВ УМВС
України в Кіровоградській області:
виявляти на ранній стадії соціально-неблагополучні сім’ї;
посилити контроль за умовами проживання та виховання дітей, які
опинились в складних житлових обставинах, батьки яких ухиляються від
виконання батьківських обов’язків;
посилити профілактичну роботу з дітьми по попередженню дитячої
злочинності, запобіганню вчинення ними правопорушень.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, сільським та
селищним головам передбачити кошти для виконання заходів районної
комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки у повному
обсязі.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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