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|1р' х!д виконання комплексно[
[1рограми проф1лактики злочинност!
! гправопору!шень в 9уцпвському район1
на 201\-2015 роки у 2012 роц1

Ёа виконання статей 6, 16, 25 3'.'"':)/кра|ни к|1ро м|сцев| дерхсавн|
адм|гт|страц||>>, з мето}о забезпечення виконання комплексно] [[рощами
проф|лактики злочинност| | правопору1цень у {угу|вському район| на 20||-
20|5 роки, врахову}они р|шлення колег|| районно| дерэкавно| адм|н|отрац|? втд 26
л}отого 201з року:

1. Рекомендувати 9уц|вському РБ (з обслуговування 9уц|воького та
|{ечен!зького район|в) гумвс }кра!ни в )(арк|вськ|й област| (1{лср1н| [.Б.):

1.1. Розглянути на робон\й нарад| з кер|вниками структурних п1дрозд|л|в

райв|дд|лу м|л1ц1т х|д виконання комплексно] |{рощами проф1лактики
злочинност| | правопору1шень у 9угу!вському район| на201,|-20|5 роки.

|.2. Б>кити д|свих заход|в щодо доукомплектування 1штату д|льнинних
|нспектор|в м|л|ц|], як1 обслугову1оть населен| пункти району.

1.3. |{ровести роботу щодо актив|зац|! щомадських формувань з охорони
громадського порядку.

1.4. Разом з виконавчими ком|тетами с1льських' селищних рад провести
роботу тто п|дбору кандидат|в у громадськ| пом!чники д|льнинних 1нспектор|в
м1д1|111.

1.5. |{осилити контроль за роботото д|льнинних |нспектор|в м|л|ц|| в
частин| орган|зац|| та проведення ними особистого прийому щомадян.

1.6. |{осилити проф!лактичну роботу з протид|] та запоб|ганнто дитячо]
злочинност|, правопору1шень у молод1жному середовищ1.

2. Рекомендувати с1льським' селищним головам:
2.|. Розглянути на чергових сес|ях с|льських' селищних рад х|д

виконання м|сцевих |{рограм проф|лактики злочинност| 1 правопору1шень на
20\|-2015 роки.

2.2.3абезпечити на-гте>кн| умови прац| д|льнинних |нспектор!в м1л!ц1|, як|



2

закр|плен1 за населеними пунктами району,
про прийнят'гя м|сцевих |[рограм п|дщимки
м1лт|гц|].

з ц1е}о мето}о розглянути питання
д|яльност| д|льничних |нспектор|в

2.з. |1адыти 9угу|вському Рв (з обслуговування 9угу|вського та

|нспектор|в м1л1ц|].

з. Б|дд1лу оборонно|, моб|л|зац|йно|, ре)кимно-секретно| роботи та
взаемод|| 3 правоохоронними органами аларату районно| дерх<авно|
адм!н!страш!| ()_|евченко Б.й.) :

3.1. 3д|йсн1овати систематичний анал|з стану крим|ногенно| ситуац1? в

район!.
3.2. (истематично ъ|адавати практичну та методичну допомогу

виконкомам с|льських та селищних рад щодо виконання ними делегованих
повновах{ень орган|в виконавчо] влади з питань забезпечення законност| 1

правопоряАк}, орган|зац|? роботи ком|с|й по боротьб! з| злочинн|стто !

корупц|ето.
з.з. 3д1йснтовати системний контроль за станом виконання |{рощами

ттроф1лактики злочинност| | правопору1шень в{{угу|вському район| на 20||-
201'5 роки.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення з€ш1и1шато за собото.

|{ечен|зького район|в) гумвс )/кра?ни
дог1омогу по п|дбору кандидат|в у

[1ерппий засц/п!!ик голови
ра йон но[ дерэпса вно! адм1н!страц!!

в )(арк1вськ|й област1 практичну

щомадськ1 пом1чники д1льничних

вАРж{ш|нов


