
 

Рішення № 4 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 2 від 19 лютого 2015 року) 
 

І. Про виконання Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві “Безпечна столиця” на 2012-2015 роки 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника штабу Дніпровського районного управління ГУ 

МВС України в місті Києві Демент’єва С.М. з питання: “Про виконання Міської 

цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві 

“Безпечна столиця” на 2012-2015 роки” взяти до відома. 
 

2. Продовжити виконання у 2015 році заходів міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві 

“Безпечна столиця” на 2012 – 2015 роки. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Руденко А.П., Чайка В.М., 

Байдацький С.О., Палагнюк Ю.В., 

Ващишин Р.А., Березін О.В. 

Термін:  впродовж року 
 

3. Посилити взаємодію Дніпровського районного управління ГУ МВС 

України в м. Києві з громадським формуванням з охорони громадського порядку і 

державного кордону, провести роботу щодо створення штабів формування у 

мікрорайонах та спеціальних загонів по боротьбі з кримінальною злочинністю, по 

боротьбі зі злочинами у сфері економіки та по охороні довкілля. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Чайка В.М., Руденко А.П.,  

Березін О.В. 

Термін:  впродовж року 
 

4. Систематично проводити заходи, у взаємодії з відділом кримінальної 

міліції у справах дітей Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві, щодо 

виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або виховуються у 

неблагополучних сім’ях, сприяти створенню необхідних умов для проживання,  

виховання дітей у таких сім’ях та їх навчання. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В. 

Виконавці: Мамедов Р.Р., Поліщук О.В., 

Іваніна Н.В., Ільєнко В.П. 

Термін:  щомісячно 
 

5. З метою профілактики та запобігання негативним проявам серед 

неповнолітніх створювати умови для зайнятості школярів у позаурочний час. 

Здійснювати заходи по організації культурного дозвілля молоді, проводити 

широку інформаційну пропаганду, спрямовану на підвищення їх правової 

культури. 



Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В. 

Виконавці: Чайка В.М., Поліщук О.В.,  

Іваніна Н.В., Ільєнко В.П., 

Шуригайло О.І. 

Термін:  впродовж року 
 

6. Постійно проводити заходи, направлені на протидію проникненню 

наркотичних засобів до навчальних закладів Дніпровського району м. Києва. 

Управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації щоквартально подавати до Дніпровського районного управління  ГУ 

МВС України в м.Києві інформацію щодо учнів, які схильні до вчинення 

правопорушень. 

Відповідальний: Загородня А.В. 

Виконавці: Чайка В.М., Іваніна Н.В.,  

Поліщук О.В., Ільєнко В.П., 

Термін:  впродовж року 
 

7. Відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища спільно з відділом торгівлі та споживчого ринку Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації підготувати перелік місць 

несанкціонованої (стихійної) торгівлі на території Дніпровського району м. Києва 

та надати до Дніпровського районного управління ГУ МВС України в м. Києві 

для подальшої роботи щодо її ліквідації. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В. 
 

Виконавці: Вахнюк І.М., Сергійчук С.А.,  

Чайка В.М. 
 

Термін:  27.02.2015 
 

8. Проводити профілактичні заходи по обстеженню ринків із залученням 

відповідних служб району з метою контролю за додержанням правил торгівлі на 

ринках, припинення реалізації та вилучення неякісної та контрафактної продукції. 

Вживати дієві заходи, спрямовані на попередження і недопущення торгівлі 

у невстановлених для цього місцях. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В. 

Виконавці: Чайка В.М., Сергійчук С.А., 

Вахнюк І.М. 
 

Термін:  щомісячно 
 

9. З метою попередження та розкриття крадіжок ліфтового обладнання, 

люків, кабеля, дротів електромереж проводити заходи по перевірці пунктів 

прийому металобрухту, у разі виявлення порушень чи незаконно діючих 

приймальних пунктів, вживати заходів згідно з чинним законодавством. 

Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, відділу з 

питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації інформувати 

Дніпровське районне управління ГУ МВС України в м.Києві про нововиявлені 

приймальні пункти вторсировини. 
 



Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Чайка В.М., Косар Н.Р.,  

Вахнюк І.М. 

Термін:  впродовж року 
 

10. Опрацювати питання щодо можливості надання на умовах оренди  

Дніпровському РУ ГУМВС України в м.Києві  приміщень під службові кабінети 

дільничних інспекторів міліції у мікрорайонах прилеглих до новобудов. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Майоров В.Ю., Чайка В.М., 

Руденко А.П. 

Термін:  лютий – квітень 2015 року 
 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

      


