
}{угу!вськА РАйоннА двР}кАвнА Адм|н|стРАщя
хАРквсько| оБлАст!
РозпоРяд)1{сння

9уц!в !{р ,//

|1ро хй викондння комплексно1
11рограми профйактикш
злочинност| | правопору||]ень в
9угу!вському район! на 20||-201'5
роки у 2013 роц!

Ёа виконаттня статей 6, 16, 25 3акону }кра!ни <|{ро м!сцев1 дертсавн|
адм|н1страц|!>>, 3 мето|о забезлечення викон.!вв'{ комплексно] |[рощами
проф1лакгики злочинност| | правопорутпень у 9уц|вському район| на
2011-2015 роки' врахову1очи р1п;ення колег1' районнот державно| адм|н|сщац1|
та Ради по робот| з кадрами районно1 дер)кавно] адм1н|страц||
в1д 28 с|ння 2014 року:

1. Рекоменд1ъати 9уц!вському Р8 (з обслуговування 1{угу!вського та
[{енен|зького район1в) [}71х4Б€ }кра!ни в )(арк|вськ1й област| (!&ер1н| [.Б.):

1.1. Розг.гтянути на робон!й нарал| з кер1вникалаи сщуктурних п!дрозд!л1в

райв|дд1пу м|л|ц1| х1д викон!}нн'1 комплексно] [1рощалли проф1лактики
злонинност| 1 правопоруп.:ень у т1уц!вськопгу район| на 2011-2015 роки.

|.2. 8':кити д!свгх заход!в шодо лоукомплекц/ъан ня шта1) д!льничних
|нопектор1в мй1ц|!, як| обслугов1тоть населен| пункти району.

1.3. |{ровести робоц шоло актив1зац|| щомадських форгцъань
з охорони щомадського порядку.

1.4. Разом з виконавчими ком1тетами о!льських, селищних рад провести

робоц ло п!лбору кандилат!в у щомалськ1 пом|чники д|льн+тчнггх |нслектор|в
м|л|ц||.

1.5. |{осилити контроль за роботото д|льнинних |нслектор|в м|л|ц||
в яастив1 орган|зац!! та проведення ними особистого прийому щомадян.

1.6' ||осипити проф|лакти.лну робоц з протид|! та запоб|гання дитяно|
злочинност|. лравопорушень у молол!жному сереловиш!.

2. Рекоменд1ъати с1льським, селищним голов:1м:
2.|. Розглянути на чергових сес!ях с!льських. селишншх рал х!л

виконання м|сцевих |1рощам проф|лактики злочинност| | правопоруплень на
2011-2015 роки.

2'2' 3абезлечити тт::лежн1 рлови прат]1 д|льнинних 1нспектор1в м!л!ц!!, як|



2

закр1плен| за населеними пунктами райо!ту, з ц1е!о мето|о розглянути питан]'{
про !!рийт-т'{ття м!сцевих прощам п1дтримки д]яльноот! д1[ьничних !нспектор|в
м|л1ц|].

2.з. надати 9уту!вському РБ (з обслуговування 9угу!вського та
|1ечен1зького район|в) [9йБ€ 9кра!ни в {арк|вськ!й област! практияну

допомоц по п|дбору кандидат|в у щомадськ| пом1чники д1лъничних
|нспектор|в м1л1ц|!.

3. €ектору оборонно! моб|л|зац|йно!, режимно-секретно| роботи та
взасмод!1 з правоохоронними органами апарац районно| дер)кавнот
адм|н|страц1! (.]1евненко 8.й.) :

3.1. 3д1йснтовати систематичний анал1з стану крим|ногенно| сицац|!
в район !.

3 .2 , \1адаьати практи!1ну та методичну до!]омоц виконкомам о1пьськгх
та оепищних рад щодо виконан1'{ ними делегованих повнова>кень орган1в

виконавчот влади з питань забезпеченг|я законнос': ! ! правопорялку. орган!зал!|

роботи ком|с|й по боротьб| з| злонинн|стто 1 корупц1ето.

3.3. 3д1йснтовати контроль за станом виконан!#1 комплексно! |{рощами
проф|лактики злочинност! ! травопорутпень в 9уц!воькоплу район1 на
2011-2015 роки.

.4. конщоль за викованням розпоряд)кення поклаоти на пер1пото

засцпника голови районно! дер;казно| адм|н|страц|| 8ар>ке|нова }0'1{.

|олова районно1 дер:кавно1
адм!н!страц!| в.в. лоБойчшнко


