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Інформація
про хід виконання Програми забезпечення публічної безпеки і порядку у

Чугуївському районі Харківської області на 2016-2017 роки, затвердженої
рішенням районної ради

 від 20.10.2016 року

У Чугуївському районі на виконання Регіональної програми забезпечення
публічної  безпеки  і  порядку  в  Харківській  області  на  2016-2017  роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 14.04.2016 року № 106-7, рішенням
Чугуївської  районної  ради  від  20.10.2016  року  була  прийнята  Програма
забезпечення публічної безпеки і порядку у Чугуївському районі Харківської
області на 2016-2017 роки (далі Програма)

Програма  розроблена  з  метою  захисту  конституційних  прав  і  свобод
громадян,  дітей,  інших  мало  захищених  верств  населення,  забезпечення
публічної безпеки та порядку у громадських місцях, протидії правопорушень на
території району.

Над  виконання  Програми  були  проведені  заходи,  спрямовані  на
забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку,  протидії  правопорушенням  на
території  Чугуївського  району  Харківської  області,  створення  умов  для
ефективного розвитку району.

У Чугуївській районній державній адміністрації проводиться планомірна
робота,  спрямована  на  виконання  вимог  Законів  України  «Про  державну
службу»,  «Про  правила  етичної  поведінки»,  дотримання  антикорупційного
законодавства,  реалізації  заходів,  спрямованих  на  попередження  негативних
явищ.

На виконання підпункту 5.1.1 Програми та з метою вивчення проблемних
питань  щодо  стану  публічної  безпеки  і  порядку  на  території  району  та
визначення заходів щодо їх розв’язання у 2017 року розроблений, погоджений
та  затверджений  графік  спільного  прийому  громадян  головою  районної
державної адміністрації та начальником Чугуївського відділу поліції Головного
управління Національної поліції України в Харківській області        

На виконання підпункту 5.1.2.  Програми кожного понеділка начальник
Чугуївського відділу поліції  на службових нарадах під  головуванням голови
районної  державної  адміністрації  інформує  про  події  скоєні  за  минулий
тиждень і про вжиття заходів по їх вирішенні.

На  виконання  підпункту  5.2.1.  Програми  відділом  поліції  проводиться
патрулювання  нарядів  поліції  у  місцях  масового  перебування  громадян,  по
району проводиться патрулювання поліції на автомобільному транспорті.

На виконання підпункту 5.2.2 Програми у кожному населеному пункті
(сільській, селищній раді виділено місце (дільничний пункт поліції), маються у
наявності меблі, оснащено оргтехнікою та засобами зв’язку.

На  виконання  підпункту  5.2.3  Програми  відділом у  справах  молоді  та
спорту  районної  державної  адміністрації,  представниками  відділу  поліції,
сільськими та селищними головами проводиться профілактична робота серед

2



спортивних команд з метою попередження публічної безпеки та порядку при
проведенні спортивних заходів.

На  виконання  підпункту  5.2.4-5.2.5  Програми  через  засоби  масової
інформації  (інформаційну  газету  «Вісник  Чугуївщини»,  ТРК  «Слобожанка»)
проводиться інформування населення, про необхідність вжиття заходів щодо
посилення  охорони  власного  майна,  встановлення  охоронної  сигналізації,
домофонів,  укріплення  вхідних  дверей,  встановлення  кодових  замків  на
під’їздах житлових будинків з  метою попередження квартирних крадіжок та
інших  крадіжок  з  житла  громадян  та  попередження  фактів  незаконного
заволодіння автотранспорту.

На виконання підпункту 5.2.6 Програми сільськими, селищними голова,
відділом житлово - комунального господарства, будівництва та інфраструктури
районної державної адміністрації та Чугуївським РЕМ постійно ведеться робота
по покращенню освітлення вуличної мережі населених пунктів, прибудинкової
території,  зупинок  автотранспорту  з  метою  зниження  рівня  вуличної
злочинності.

На виконання підпункту 5.3.1. Програми районна державна адміністрація
систематично проводить службові наради з керівниками підприємств, установ і
організацій,  сільськими,  селищними  головами  щодо  вжиття  заходів
спрямованих  на  підвищення  їх  антитерористичної  захищеності  та  безпеки,
вчинення терористичних  та  диверсійних актів,  вчинення злочинів  та  інших
правопорушень.

На  виконання  підпункту  5.3.2.  Програми  проводиться  інформаційно-
роз’яснювальна  робота,  спрямована  на  доведення  до  населення  району
інформації  про  небезпеку  екстремістських  проявів  у  суспільстві,  превенцію
ксенофобії,  сепаратизму,  расової  та  національної  ворожнечі.  Проводиться
профілактична  робота  з  особами,  які  пропагують  зазначені  прояви,  з  метою
попередження терористичних та диверсійних актів, вчинення злочинів та інших
правопорушень.

Розроблений, погоджений та затверджений графік проведення спільних
робочих зустрічів представників Чугуївської районної державної адміністрації з
представниками  Чугуївського  відділу  поліції  Головного  управління
Національної  поліції  в  Харківській  області  з  метою  вирішення  проблемних
питань  щодо  життєдіяльності  населення  національних  меншин  на  території
району.

На виконання підпункту 5.3.3 Програми Чугуївським відділом поліції у
засобах масової інформації постійно проводиться роз’яснювальна робота серед
населення району  та м. Чугуєва про необхідність добровільної здачі зброї, яка
перебуває у них на незаконних підставах.

Про добровільну здачу зброї матеріал друкується у інформаційній газеті
«Вісник Чугуївщини».

На  виконання  підпункту  5.3.4.  Програми  в  навчальних  закладах
Чугуївського району проводилося вивчення правил поведінки та реагуванні при
загрозі або вчиненні актів тероризму, правил забезпечення пожежної безпеки,
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поведінки в екстремальних ситуаціях, попередження загроз життю та здоров’ю,
профілактики екстремізму.

Відповідно до наказу відділу освіти районної державної адміністрації від
02.03.2017  №70 «Про  проведення  «Дня  цивільного  захисту»,  тижня  безпеки
життєдіяльності  в  навчальних  закладах  району  28.04.2017  року  на  базі
Малиновської  гімназії  було  проведено  семінар-практикум  для  директорів
навчальних  закладів  району  з  питань  підготовки  та  проведення  «Дня
Цивільного захисту», де були відпрацьовані питання:

- евакуація учнів та персоналу школи на випадок необізнаного об’єкту
знайденого у приміщенні гімназії (школи);

- тушіння пожежі різними засобами;
- надання першої медичної допомоги потерпілому.
З 15-19 травня 2017 року в 15 навчальних закладах Чугуївського району

було проведено тиждень безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту.
На  виконання  підпункту  5.3.5  Програми  розроблений  алгоритм  дій  та

взаємодія  при  наявності  загроз  терористичного  характеру  (виявлення
вибухових предметів), порядок евакуації людей. 

На виконання підпункту 5.4.1 Програми через засоби масової інформації
відділом  поліції  проводиться  роз’яснювальна  робота  щодо  можливих
негативних  наслідків  несанкціонованого  працевлаштування  за  кордоном  з
порушенням законодавства.

На  виконання  підпункту  5.6.3  Програми  проводилася  робота  по
виявленню  підприємств-боржників,  які  мають  заборгованість  із  виплати
заробітної плати та виплати податків.

На  виконання  підпунктів  5.7.1.-  5.7.3.  Програми  проводилися  заходи
спрямовані  на  запобігання  насильству  в  сім’ї.  Службою  у  справах  дітей
районної державної адміністрації спільно з відділом освіти районної державної
адміністрації,  відділом  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної
адміністрації своєчасно виявляються сім’ї , які опинилися в складних життєвих
обставинах. На теперішній час у службі у справах дітей перебуває 13 сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, у них виховується 20 дітей, з них 2
родини  переселенців,  в  яких  виховуються  4  дитини.  Під  час  обстеження
перевірялись умови утримання та виховання в них дітей, наддавалась адресна
допомога, крім того наддавалась допомога речами.

Районною державною адміністрацією з  квітня 2016 року запроваджено
проведення  на території району акції «Сім’я» з метою 100% обстеження родин
з дітьми та при необхідності надання різних соціальних послуг.

Серед  молоді,  яка  схильна  до  правопорушень  проводиться
профілактично-попереджувальна  робота.  Службою  у  справах  дітей  було
проведено  6  днів  правових  знань,  29  лекцій,  58  бесід,  у  тому  числі  з
неповнолітніми,  які  схильні  до  правопорушень,  всього  охоплено  понад  200
дітей.

На виконання підпунктів 5.8.1-5.8.3 Програми проводилося виявлення та
припинення діяльності  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  які  порушують
правила  торгівлі  алкогольними  напоями,  продажем  алкогольних  напоїв
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неповнолітнім,  які  торгують  алкогольними  напоями  поблизу  дитячих  та
навчальних закладів.  

На виконання  підпунктів  5.9.1.-  5.9.13 Програми Чугуївським відділом
поліції,  відділом  охорони  здоров’я,  службою  у  справах  дітей  районної
державної  адміністрації  проводилася  інформаційно  –  роз’яснювальна  робота
серед  населення  щодо  негативних  наслідків  вживання  наркотичних,
психотропних,  сильнодіючих  речовин,  а  також  щодо  добровільної  видачі
наркотичних,  психотропних  речовин,  що  незаконно  у  них  зберігаються.
Виявлення  громадян,  які  допускають  немедичне  вживання  наркотичних,
психотропних речовин.

Спільно  з  сектором  превенції  відділу  поліції  здійснюються  рейди
перевірки по виявленню фактів розповсюдження та вживання наркотиків. 

Проводиться активна робота щодо пропаганди здорового способу життя
серед населення району, особливо у молодіжному та підлітковому середовищі,
яка спрямована на профілактику вживання спиртних напоїв,  тютюнопаління,
наркоманії та СНІДу. Проведено 29 лекцій, 58 бесід. Розповсюджено понад 600
методичних буклетів.

На  базі  наркологічного  кабінету  КЗОЗ  «Чугуївська  ЦРЛ  ім..  М.І.
Кононенка»  діє  консультативний  центр  по  реабілітації  підлітків  та
профілактиці наркоманії, ВІЛ-інфекції і пропаганди здорового способу життя
серед молоді та населення району.

На  виконання  підпунктів  5.10.1.-5.10.13  Програми  службою  у  справах
дітей,  відділом  молоді  та  спорту  відділом  освіти  районної  державної
адміністрації,  відділом  поліції  проводилися  рейди  у  місця  масового
перебування  дітей  та  підлітків  з  метою  раннього  виявлення  неповнолітніх,
схильних до вчинення правопорушень, та проведення з ними індивідуально –
виховної  роботи.  Проводився  моніторинг  ситуації  у  дитячому  середовищі,
проводилися культурно-мистецькі акції з метою пропаганди здорового способу
життя. Виявлялися та взяті на облік, діти, які вчиняють правопорушення або
стали жертвами злочинної діяльності дорослих.

Велося виявлення батьків які ухиляються від створення належних умов
для  життя,  навчання  та  виховання  дітей.  Протягом  1  півріччя  2017  року
проведено 39 рейдів перевірок по населених пунктах району з метою виявлення
фактів бродяжничества, жебракування дітей, які прогулюють заняття, тощо. За
результатами  рейдів  –  перевірок  виявлено  59  дітей,  53  дитини  повернуто
батькам,  6  влаштовані  до центру  реабілітації  дітей  та  до медичних установ.
Попереджено 69 батьків, проведено 59 профілактичних бесід з неповнолітніми.

На  виконання  підпунктів  5.11.1.-5.2.  Програми   відділом  поліції,
районним   відділом  Державної  міграційної  служби  України  в  Харківській
області  через  засоби  масової  інформації  проводилося  попередження  про
недопущення порушень законодавства про правовий статус іноземців та осіб
без  громадянства.  Доводилися  вимоги  законодавства,  щодо в’їзду  в  Україну
іноземців та осіб без громадянства, їх виїзд з України.

Забезпечення  відкритості  та  прозорості  роботи  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  Чугуївського  відділу  поліції  Головного  управління
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Національної  поліції  України  в  Харківській  області  здійснюється  в  двох
напрямках: 

інформування населення про діяльність райдержадміністрації та відділу
поліції,  взаємодія  райдержадміністрації  та  поліції  з  громадськістю  і
об’єднаннями громадян.  

Газета  «Вісник  Чугуївщини»  і  телерадіокомпанія  «Слобожанка»
фактично  висвітлюють  всі  події  в  районі,  заходи  районної  державної
адміністрації, районної ради, районного відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Харківській області, друкують всі надані цими
органами матеріали.

На  виконання  вимог  Закону  України «Про  звернення  громадян»,  актів
Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України  стосовно  забезпечення
реалізації  громадянами  конституційного  права  на  звернення
райдержадміністрацією  вживаються  заходи  щодо  підвищення  ефективності
роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду порушених
у  них  питань,  оперативного  їх  вирішення,  задоволення  законних  прав  та
інтересів громадян.

Враховуючи  вищевикладене  Чугуївській  районній  державній
адміністрації  продовжити  реалізацію  заходів,  передбачених  Програмою
забезпечення  публічної безпеки і порядку у Чугуївському районі Харківської
області на 2016-2017 роки.

Головний спеціаліст з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи 
та взаємодії з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації                                                           О.М. Грищенко
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