від 28 січня 2019 року

смт Голованівськ

№ 25-р

Про стан взаємодії Голованівської районної
державної адміністрації з Голованівським
відділом поліції ГУНП в Кіровоградській
області у сфері забезпечення дотримання
Конституції і законів України, правопорядку,
захисту прав і свобод громадян
У районі знаходиться на контролі виконання завдань районної комплексної
програми профілактики злочинності на 2018-2020 роки.
Систематично здійснюється аналіз стану правопорядку у Голованівському
району шляхом вивчення щоденних інформацій Голованівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
У райдержадміністрації працює консультативна група з надання
безоплатних юридичних консультацій та діє телефонна «гаряча лінія», що
забезпечує системну роботу із зверненнями громадян та вжиття заходів щодо
відновлення порушених прав і свобод людини на території району.
Керівництвом райдержадміністрації проводяться особисті та виїзні
прийоми громадян згідно з затвердженого графіка з метою оперативного
реагування на порушення прав громадян та відповідного їх консультування.
Для вирішення правових проблем, які виходять за межі компетенції
райдержадміністрації, громадянам рекомендується звертатися до фахівців
Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
Головою райдержадміністрації проводяться наради з керівниками
правоохоронних та контролюючих органів району, на яких детально
аналізується стан правопорядку та злочинності в населених пунктах району,
визначаються поточні завдання, здійснюється взаємний обмін інформацією,
розглядаються плани спільних дій щодо запобігання порушень громадського
порядку.
Забезпечено ефективну роботу спостережної комісії, яка діє відповідно до
розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 вересня
2018 року № 227-р «Про спостережну комісію при Голованівській районній
державній адміністрації», що здійснює громадський контроль за дотриманням
прав і законних інтересів засуджених, надання допомоги у соціальній адаптації
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особам, звільненим від відбування покарання.
Забезпечується постійне інформування населення про зміни в
законодавстві України, стан правопорядку в районі шляхом висвітлення на
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в обласному
інформаційному суспільно-політичному виданні «Чисте джерело». З цією
метою проводяться відповідні зустрічі керівників органів виконавчої влади,
органів юстиції, правоохоронних органів району з громадськістю, здійснюється
агітаційна робота по підвищенню правової свідомості громадян.
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі
заступником голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від
07 лютого 2018 року № 01-27/8/3, яким затверджено склад робочої групи, до
якої включено представників Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській
області, та графік проведення заходів щодо здійснення контролю за
дотриманням культурно-розважальними закладами та закладами масового
збору молоді нормативно-правових актів щодо порядку відвідування,
перебування в них дітей, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля,
жорстокості.
Службою у справах дітей райдержадміністрації постійно проводяться
рейди «Діти вулиці», «Вокзал». Станом на 31 грудня 2018 року проведено 112
рейдів у ході яких безпритульних та бездоглядних дітей не виявлено. Регулярно
проводиться рейд «Сім’я і діти», де обстежуються умови проживання та
виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так, протягом
зазначеного періоду поточного року здійснено 101 перевірку, про що свідчать
складені акти обстежень умов проживання.
Голованівською районною державною адміністрацією, органами місцевого
самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами проводиться
робота, направлена на забезпечення правопорядку, боротьби зі злочинністю,
захисту прав і свобод громадян у Голованівському районі. Згідно аналізу стану
кримінальної злочинності на території Голованівського району за 2018 рік, до
Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області згідно єдиного
обліку і статистичної звітності про злочини та осіб, які їх учинили на території
України, надійшло та зареєстровано 1408 заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події, без врахування закритих – 1079.
Кількість кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове
розслідування – 534. Закрито кримінальних проваджень – 329. Виявлено осіб,
які вчинили кримінальне правопорушення – 108. Кількість кримінальних
правопорушень, досудове розслідування за якими не закінчено – 874.
Серед вчинених кримінальних правопорушень, як і раніше переважають
злочини корисливої спрямованості (грабежі, крадіжки, шахрайства). Зважаючи
на показники роботи Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській
області, криміногенна обстановка у Голованівському районі залишається
помірною.
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На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 31 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 25 січня 2019 року № 2 та з метою забезпечення
взаємодії органів виконавчої влади та правоохоронних органів, здійснення
координації роботи в правоохоронній діяльності
1. Відділу юридичної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи,
запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації:
посилити взаємодію з правоохоронними органами;
проводити щоквартально спільні наради за участю представників
Голованівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
області,
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
відповідальних за виконання програми, за участю сільських і селищних голів з
обов’язковим заслуховуванням про хід її виконання.
2. Голованівському відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області:
постійно вдосконалювати форми і методи профілактики злочинності в
районі;
активізувати роз’яснювальну роботу з питань попередження злочинності,
роз’яснення положень чинного законодавства працівниками відділу, згідно з
графіком здійснювати прийом громадян в сільських та селищних радах;
щомісячно на нарадах з підведення підсумків роботи відділу 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 райдержадміністрації по
здійсненню контролю за соціально-неблагополучними сім’ями у яких є діти з
метою попередження здійснення правопорушень та злочинів серед
неповнолітніх;
забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним використанням
наркотичних та психотропних лікарських засобів у лікувальних закладах
охорони здоров’я;
надавати інформацію відділу юридичної, мобілізаційної, режимносекретної роботи, запобігання і виявлення корупції апарату районної державної
адміністрації про стан виконання районної комплексної програми профілактики
злочинності на 2018-2020 роки щокварталу до 05 числа.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації, районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю Голованівського відділу
поліції ГУНП в Кіровоградській області:
виявляти на ранній стадії соціально-неблагополучні сім’ї;
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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 2018-2020 роки у повному обсязі.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації

М.КОПІЄВСЬКИЙ

