
Інформація
про  виконання  Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії
злочинності на території Чугуївського району Харківської області на 2018-2019

роки, затвердженої рішенням районної ради 11 травня 2018 року

На  виконання  заходів,  передбачених  Програмою  забезпечення  публічної
безпеки  і  порядку  та  протидії  злочинності  на  території  Чугуївського  району
Харківської області на 2018-2019 роки (далі – Програма) управліннями, відділами
іншими  структурними  підрозділами  райдержадміністрації,  правоохоронними
органами, сільськими, селищними радами у 2018-2019 роках були проведені заходи
з  профілактики злочинності,  правопорушень,  забезпечення  публічної  і  порядку  у
Чугуївському районі.

 Виконавцями  Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії
злочинності на території Чугуївського району Харківської області у 2018-2019 роках
були  за напрямками та у межах своєї компетенції структурні підрозділи Чугуївської
районної державної адміністрації, Чугуївський відділ поліції ГУ НП в Харківській
області,   установи та організації  району, Чугуївський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальні заклади освіти, редакція міськрайонної
інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»,  керівники  ОСББ  населених  пунктів
Чугуївського району, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом звітного періоду систематично (згідно графіку) проводився спільний
прийом   громадян  головою  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та
начальником  Чугуївського  відділу  поліції  з  метою   визначення  та  вирішення
спільних питань щодо забезпечення стану публічної безпеки і порядку на території
району.

Було  організовано  та  проводилася   профілактична  робота  з  членами
футбольних команд району з метою попередження порушень публічної безпеки та
порядку під час проведення порушень публічної безпеки при проведенні спортивних
заходів.

Проводилося  інформування  населення  через  засоби  масової  інформації  –
газету «Вісник Чугуївщини» та ТРК «Слобожанка» про необхідність вжиття заходів
щодо посилення охорони власного майна.

Проводилася  інформаційно-розяснювальна  робота  серед  населення  про
небезпеку екстремістських проявів у суспільстві, превенції ксенофобії, сепаратизму,
расової та національної ворожнечі. 

Протягом навчального періоду 2018-2019 років  в навчальних закладах району
вивчалися  правила  поведінки  та  реагування  при  загрозі  тероризму,  виконання
правил пожежної безпеки, попередження загроз життю та здоров’ю людей.

Відділом поліції проводилася робота щодо припинення фактів постачання та
реалізація недоброякісної фармацевтичної продукції.

Проводилася  робота  по  припиненню  підприємницької  діяльності,  які
порушують  правила  торгівлі  алкогольними  та  слабоалкогольними  напоями,
допускають продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.

Структурними  підрозділами   райдержадміністрації  спільно  з  Чугуївським
відділом поліції  проводилися рейди у місця масового перебування дітей з метою
виявлення  неповнолітніх  схильних  до  вчинення  правопорушень.  Проведено



роз’яснення   учнівській  молоді  щодо  кримінальної  та  адміністративної
відповідальності за порушення публічної безпеки та порядку.

Взяті  на  облік  діти  які  вчиняють  правопорушення,  жебракують,  або  стали
жертвами дорослих.

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації  постійно  здійснювався  моніторинг  осіб,  які  отримують  соціальні
пільги. У 2018-2019 роках припинення виплат державної допомоги сім’ям з дітьми
не було.

Службою  у  справах  дітей,  відділом  у  справах  молоді  та  спорту  районної
державної  адміністрації,  районним центром соціальних служб для  сім’ї,  дітей  та
молоді  велася робота з метою виявлення сімей, що опинилися в кризовому стані ,
захисту дітей від протиправних дій дорослих. 

Протягом  2019 року  під  соціальним  супроводом  центру  соціальних  служб
перебуває 12 сімей, яка опинилася у складних життєвих обставинах, у цих сім’ях
виховується 33 дітини.
       Виконкомами  сільських,  селищних  рад   району  разом  з  відповідними
підрозділами  районної  державної  адміністрації,  правоохоронними  органами  у
кожному  населеному  пункті   проведена  профілактична  робота  по  інформуванню
населення  щодо  запобігання  злочинам  у  банківській  сфері.  Особлива  увага  при
цьому була приділена особам похилого віку та особам, які потребують допомоги.    
     Службою  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації  розроблені  та
розповсюджені  профілактичні  буклети  «Дитина  та  її  права»,  «Соціальний  захист
дітей»,  «Підліток»,  «Бажаєш  працювати!?»,  «Кримінальна  відповідальність
неповнолітніх». 
      Службою у справах дітей районної державної адміністрації створено банк даних
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
      Відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації,
органами  місцевого  самоврядування,  правоохоронними  органами  проводилася
робота з виявлення та взяття на облік дітей, які виховуються в сім’ях, що опинилися
в складних життєвих обставинах, які жебракують, вчиняють правопорушення або
стали жертвами злочинної  діяльності  дорослих,   такі  сім’ї  внесено до місцевого
банку даних та взято на соціальний супровід.
      Неблагополучним,  багатодітним  сім’ям  надавалася  адресна  допомога
продуктами  харчування,  речами,  миючими  засобами,  ліками,  канцелярськими
товарами та грошова допомога через відділ освіти райдержадміністрації, районний
комітет  Червоного  Хреста  України,  районний  територіальний  центр  з
обслуговування  одиноких  громадян,  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації та спонсорів.
       Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільно з іншими
структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого
самоврядування здійснювалася робота щодо виявлення та взяття на облік дітей, які
виховуються в сім’ях,  що опинилися в складних життєвих обставинах,  вчиняють
правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
        Відділом поліції ГУ Національної поліції в Харківській області   вівся облік
дорослих  осіб,  які  втягують  неповнолітніх  у  злочинну  діяльність  або  іншу
антигромадську  діяльність.  З  цього  питання  здійснювався  постійний  обмін
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інформацією між Чугуївським відділом поліції,  відповідними службами районної
державної адміністрації та виконавчими комітетами сільських, селищних рад.
      За звітній період 2019 роки  проведено 12 Днів правових знань в навчальних
закладах  району  де  розглядалося  питання:  «Праця  неповнолітніх–перспективи
зайнятості», якими було охоплено понад 1000 дітей.

Міськрайонним  центром  зайнятості  разом  з  відповідними  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації,  районним  центром  соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  проведено  масові  профорієнтаційні  заходи  у
молодіжному  середовищі  на  тему:  «Крок  за  кроком  до  майбутньої  професії»,
«Професійний орієнтир», «Ярмарок вакансій».
         На сторінках газети «Вісник Чугуївщини» з метою підвищення правової освіти
неповнолітніх  та  молоді  було  висвітлено  інформаційно-освітній  захід  «Конвенції
ООН про права дитини». Надруковано  статті щодо пропагування здорового способу
життя, запобігання негативним проявам в молодіжному середовищі.

Проведено  25  Днів правових  знань,  18  тематичних  лекцій  та  89
профілактичних бесід з дітьми та підлітками. Цією роботою було охоплено понад
1500  осіб.  Розповсюджено  більше 2500  буклетів,  листівок  та  прес-релізів  на
різноманітну тематику.

У районі функціонує 1 дитячо-юнацька спортивна школа, яку відвідують учні
загальноосвітніх закладів, у тому числі діти пільгових категорій.

Спортивні  гуртки  працюють  на  базі  всіх  загальноосвітніх  закладів  району.
Всього спортивно-масовою роботою охоплено 33 % дітей девіантної поведінки

Всі  дошкільні та загальноосвітні  навчальні  заклади району мають зовнішнє
освітлення прилеглої території та шляхів підходу до них.  

Відділом  освіти  районної  державної  адміністрації  спільно  з  відділенням
кримінальної  поліції  Чугуївського  відділу  поліції  ГУ  НП  в  Харківській  області
розроблений  план-графік  проведення  заходів  правового  виховання  дітей  із
залученням працівників правоохоронних органів.

У  кожному  навчальному  закладі  району  створені  інформаційно-
консультативні  куточки  з  адресами,  телефонами,  режимом  роботи  установ  та
організацій,  що надають кваліфіковану допомогу стосовно запобіганню вживання
наркотиків та алкоголю, насильства в сім’ї.

Практичні  психологи  проводили  індивідуальну  консультативну  роботу  з
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У кожному навчальному закладі створений оперативний загін, який очолює
громадський вихователь, призначений приказом по навчальному закладу. Членами
оперативного  загону  спільно  з  органами  місцевого  самоврядування  проводяться
рейди по місцям відпочинку молоді.

Протягом звітного періоду відповідними структурними підрозділами районної
державної адміністрації разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад
проведені  рейди-перевірки  населених  пунктів  району  в  рамках  операцій  «Діти
вулиці», «Підліток, «Канікули».

Інформація  про підсумки рейдів  направлялися керівництву загальноосвітніх
закладів та до правоохоронних органів для прийняття відповідних мір реагування.
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З метою   профілактики правопорушень, боротьби зі СНІДом, наркоманією,
токсикоманією з батьками школярів проведена лекція «Злочинність неповнолітніх,
як наслідок неповноцінного виховання в сім’ї», з учнями проведений урок «Права
людини», перегляд відеофільмів на правову тематику, круглий стіл «Ти і закон»,
вікторина  «Чи  знаєш  ти  свої  права».  В  дитячих  закладах  відпочинку  з  денним
перебуванням проведено  правовий брейн-ринг  «Правила  і  закони у  суспільстві  і
твоєму житті»,  зустрічі  з  представниками  правоохоронних органів,  правознавчий
конкурс «Мої права».

Протягом звітного періоду  відділом освіти   спільно із службою у справах
дітей  райдержадміністрації  проведені  рейди-перевірки  в  рамках  операцій  «Діти
вулиці»,  «Підліток»  з  метою виявлення  безпритульних та  бездоглядних дітей,  а
також  виявлення  фактів  жорстокого  поводження  з  дітьми.  За  результатами  цих
рейдів проведений комплекс заходів щодо усунення зазначених явищ. Інформація
про підсумки рейдів була направлена до загальноосвітніх навчальних закладів для
прийняття відповідних заходів до винних осіб.

В  ході  проведення  цих  заходів  були  розповсюджені  листівки  «Заболеть
туберкулезом  может  каждый»,  «Час  діяти»,  «Захисти  себе  та  близьких  від
туберкульозу», «Профілактика тютюнопаління», «Профілактика шкідливих звичок»,
«Обирай здоровий спосіб життя».

При  Чугуївському  районному  центрі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді   працювала  «служба  соціально-профілактичної  роботи»,  яка  надавала
послуги молоді схильної до вживання алкоголю і наркотичних речовин.

Особи,  які  звільнилися  з  місць  позбавлення  волі  за  допомогою  у
працевлаштуванні до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування у
звітному періоді не зверталися.

У  районі  були  розроблені  та  виконувалися  заходи  по  взаємодії  з
правоохоронними органами. Для покращення роботи дільничних офіцерів поліції в
кожній  раді  виділені  приміщення  для  роботи  дільничних  офіцерів  поліції,  за
рахунок місцевих бюджетів проводиться оплата за утримання та сплата за спожиті
комунальні послуги.

У  навчальних  закладах  району  в  рамках  правової  освіти  населення  та
професійного  орієнтування  випускників  шкіл  проводяться  бесіди,   лекції  з
вищезазначених  питань.   До  цієї  роботи  залучаються  фахівці  районного  центру
зайнятості,  керівники   сільського  господарських  та  промислових  підприємств
району.

Програмою забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності
на території  Чугуївського район Харківської  області  на 2018 роки передбачалося
виділення коштів Чугуївському відділу поліції ГУ НП в Харківській області  в сумі
150 000  гривен  для  покращення  побутових  умов  працівників  відділу  поліції,  але
виходячи із можливостей бюджету кошти не були виділені 

Згідно  внесених  змін  до  Програми  від  23  жовтня  2018  року  пункту  14.3
«Науково  методичне,  інформаційне  та  матеріальне  забезпечення  заходів
передбачених  програмою»  викладений  у  новій  редакції  і  згідно  внесених  змін
відділу в м. Чугуєві Управління Служби безпеки України в Харківській області для
придбання меблів для будівлі  за адресою: м. Чугуїв вул.  Перемоги, буд. 37 було
виділено 100000 гривен.
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Ураховуючи вищевикладене та у зв’язку із закінченням терміну дії Програми
забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку  та  протидії  злочинності  на  території
Чугуївського району Харківської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішення
районної  ради  від  11  травня  2018  року,  просимо  зняти  з  контролю як  таку,  що
виконана.

Старший інспектор сектору з питань 
оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними
органами апарату райдержадміністрації                                            Василь Левченко

5


