
 

Інформація 

про виконання у 2015 році заходів „ Міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві 

 „ Безпечна столиця ” на 2012-2015роки ”. 

 

З метою виконання заходів Програми в районі 19 лютого 2015 року було 

проведено колегію районної державної адміністрації з питання „ Про стан 

виконання міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві  „ Безпечна столиця ” на 2012-2015роки ” , а  7 серпня 

відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів 

Дніпровського району міста Києва  з питання: „ Про стан протидії злочинності в 

Дніпровському районі м.Києва за І півріччя 2015 року ”.  Прийняті на колегії  та 

нараді рішення, направлені  на  забезпечення охорони громадського порядку та 

покращення криміногенної ситуації, виконано.          

      Так , впродовж року  проводилася  робота по вдосконаленню правової 

освіти громадян та інформуванню населення району через засоби масової 

інформації про стан правопорядку і вжиті заходи щодо попередження 

злочинності. Зокрема, на  офіційному субвеб-сайті районної державної 

адміністрації розміщено  статті:  „  Громадська рада – міліція: міцна співпраця, 

спільні заходи, робота в соцмережі ”; „ Правоохоронці затримали серійного 

грабіжника, який оббирав неповнолітніх ”; „ Юридичні знання – фундамент для 

кожної людини ”;   „ Забезпечення прав та свобод людини ” ;    „ Правоохоронці 

затримали жінку – бармена, яка пропонувала відвідувачам закладу наркотичні 

речовини ” та інші. 

У Дніпровському районному в місті  Києві Центрі соціальних служб для 

сім’ї дітей та молоді для педагогів-організаторів  центрів за місцем проживання 

Дніпровського району відбувся семінар за темою:   „ Протидія торгівлі людьми ” 

який мав за мету навчити їх методикам попередження  протидії торгівлі людьми 

та проведення профілактичних заходів з дітьми і молоддю.  

      З метою мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх 20 березня в 

приміщенні Служби у справах дітей відбулась нарада з питання  організації 

роботи з дітьми, які перебувають в конфлікті з законом, в якій взяли участь 

співробітники Дніпровського районного відділу кримінально–виконавчої 

інспекції управління ДПтС України в м. Києві та Київської області, керівники 

ВКМСД Дніпровського РУ ГУМВС, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Управління освіти Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації. Також, за участі керівників правоохоронних органів, на засіданні 

Колегії райдержадміністрації 19 травня  було заслухано питання про стан 

підготовки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року. 

З учнями шкіл району проводилася профілактично-виховна робота, 

зокрема, 19 березня кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та 

трудового права Київського університету права Національної академії наук 

України Гузеват М.О. провела лекцію для учнів 7-8 класів СШ№65 на тему:         

„ Правова відповідальність підлітків ”. У НВК „ Домінанта” 1 травня  відбулася 

правова науково-практична учнівська конференція з учнями 10-х класів ” Кібер 

безпека та кримінальна відповідальність неповнолітніх за участь у 

неформальних молодіжних організаціях ”, яку провела доктор юридичних наук, 

доцент кафедри господарського права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, викладач правознавства Пацурія Н.Б.. У жовтні в 



  

підлітковому клубі „ Ентузіаст ”  проведена, серед вихованців естетичних 

клубів  Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання, дитяча 

інтелектуальна гра брейн-ринг з правознавства на тему: “ Я громадянин     

України ”, а    5 листопада у спеціалізованій школі №98 відбулась зустріч учнів 4 

класів з працівниками нової поліції, під час якої  гості розповіли  про роботу 

поліції. 

Також в  листопаді у  СЗШ №158 м. Києва в рамках акції "16 днів проти 

насилля" відбувся районний семінар  для заступників директорів з виховної 

роботи, практичних психологів, соціальних педагогів та лідерів учнівського 

самоврядування - " Протидія насильству в дитячому середовищі ", а  до школи  

№129 завітали представники Міжнародного  правозахисного  центру  "Ла Страда 

- Україна", які провели заняття з елементами тренінгу для старшокласників  на 

тему: " Протидія насильству в шкільному середовищі. Вирішення конфліктів 

мирним шляхом ". 

В районі щомісячно Службою у справах дітей разом з представниками 

Відділу кримінальної міліції у справах дітей, спеціалістами районного Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та загальноосвітніми навчальними 

закладами проводяться профілактичні рейди. Впродовж року проведено 12 

рейдів під час яких з вулиць району вилучено 5 дітей, з них 3 поміщено до 

центру захисту дітей «Ковчег», 2 до лікарні.  

З метою забезпечення зайнятості дітей та підлітків в районі функціонує 30 

підліткових клубів (17 естетичних та 13 спортивних), у яких організовано роботу 

79 естетичних  гуртків та 52 спортивних секцій. Гуртки та секції відвідують 

близько 2113 дітей. 

З метою протидії наркоманії  районним центром здоров'я проводяться 

розповсюдження буклетів, пам’яток  щодо формування у дітей і молоді 

негативного ставлення до вживання наркотичних речовин. У закладах освіти 

проводиться роз’яснювальна виховна робота щодо кримінальної 

відповідальності за приналежність до розповсюдження, вживання наркотичних 

та психотропних речовин. Проведено виховні години на теми : „Згубний вплив 

наркотиків, алкоголю і паління на розвиток організму підлітків ”; „ Знай, щоб 

жити ”; „ Суд над наркоманією ”; „ Ні шкідливим звичкам ” та інші.  У листопаді 

в СШ №224 відбувся конкурс-фестиваль „ Молодь обирає здоровий спосіб 

життя” метою якого була пропаганда здорового способу життя,  профілактика 

шкідливих звичок та розповсюдження елементарних знань з гігієни. 

Впродовж року правоохоронними органами району проводились 

оперативно-профілактичні операції  та було відкрито 399  кримінальних 

проваджень за незаконний обіг наркотиків, складено 43  протоколи за ст.44 

КУпАП (незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин).  

З метою вдосконалення роботи з профілактики дорожньо-транспортного 

травматизму серед дітей та підлітків, прищеплення їм навичок безпечної 

поведінки на дорогах, у кожному навчальному закладі  району проведено: уроки 

з безпеки дорожнього руху з використанням „ Автомістечка ”; конкурси 

малюнків: „ Знаю правила дорожнього руху ”; „ Дорожня безпека очима дітей ”; 

„ Моя безпечна дорога додому ”; тренінги, вікторини: „ Перейдемо вулицю ”; 

„Школа пішохідних доріг ”; круглі столи на теми : „ Безпека на дорогах залежить 
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від кожного ” та „ Мова дороги ”. В СЗШ №184 проведена виставка макетів 

світлофорів та дорожніх знаків, створених силами учнів та їх батьків. 

В районі з 20 по 22 квітня 2015 року відбулися змагання загонів ЮІР,  а 

краща команда району, загін „ Форсаж ” СШ №137, 14 травня 2015 року 

прийняла участь у  міському  фінальному  огляді-конкурсі загонів юних 

інспекторів руху    „ ЮІР – за безпеку дорожнього руху ”, який відбувся  на базі 

СЗШ №219 Оболонського району. У листопаді,  в рамках Всеукраїнського 

тижня  правил дорожнього руху, який проходив за ініціативи Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

охорони здоров’я України та Міністерства інфраструктури України, в 

загальноосвітніх навчальних закладах проведено  уроки на теми: „ Безпека на 

дорозі – безпека життя ”;   „ Дорожні правила знай - життя оберігай ”, а команда 

КВН-ЮІР „ Ой, всьо! ” СЗШ № 258 достойно представила район  у 

загальноміських заходах, що проходили в Київському міському Будинку 

учителя. 

 На офіційному субвеб-сайті райдержадміністрації та управління освіти 

розміщено статті: „ Поліція завітала в гості до юних пішоходів СЗШ №180 ”;          

„ Школярі нагадали дніпровчанам про важливість дотримання Правил 

дорожнього руху ”; „ Цінуєш життя - дотримуйся Правил дорожнього руху! ”;     

„ Зустріч  інспектора ДАІ Дніпровського району з учнями СШ №137 ”;                 

 „ Зустріч з представниками нової поліції у СШ № 98 ” та  багато інших. 

В районі проведено капітальний ремонт  асфальтобетонного покриття 

вулично-шляхової мережі – 10,9 тис.м.кв., ліквідовано ямковість – 36,4 тис. 

м.кв.,  відновлено 131 м.п. направляючого пішохідного огородження, 194 м.п. 

колесовідбійної стрічки,  відремонтовано 36 оглядових колодязів, 58 

зливоприймальників.  

На території району правоохоронними органами припинено більше 4,5 тис. 

адміністративних правопорушень, перевірено ринки та за порушення правил 

торгівельної діяльності  складено 326 адміністративних протоколів за ст.ст. 159, 

160, 164 КУпАП. Дільничними інспекторами міліції  обійдені близько 58 тис.  

помешкань громадян, проведено 417 виступів та 354 звітів перед населенням і у 

трудових колективах.  

Активну участь в охороні громадського порядку та проведенні 

профілактичних заходів на території району приймають члени Дніпровського 

районного громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону  

Вжиті організаційні та практичні заходи дозволили в цілому зберегти 

контроль за криміногенною ситуацією в районі. 

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 
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