
 

 

Звіт 

 

Про виконання у І півріччі 2016 року заходів Міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві „Безпечна столиця” 

на 2016-2018роки 

 

На виконання „ Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві „ Безпечна столиця ” на 2016-2018роки ”, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №334/334, 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією та 

правоохоронними органами району у І півріччі 2016 року  здійснено наступні 

організаційні та практичні  заходи. 

Проведено колегію районної державної адміністрації 26 січня  з питання 

„Про виконання у 2015 році заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві „Безпечна столиця” на 2012-

2015роки”, 26 лютого відбулася координаційна наради керівників 

правоохоронних органів у Київській місцевій  прокуратурі №4 з питання „ Стан 

протидії злочинності в Дніпровському районі міста Києва протягом 12 місяців 

2015 року”,  13 червня відбулася робоча зустріч працівників Дніпровського 

управління поліції ГУ НП у м.Києві з представниками житлово-будівельних 

кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

громадськості району. 

Виконання прийнятих рішень, направлених  на  забезпечення охорони 

громадського порядку та покращення криміногенної ситуації, перебуває на 

постійному контролі.           

Впродовж поточного періоду  проводилася  робота по вдосконаленню 

правової освіти громадян та інформуванню населення району через засоби 

масової інформації про стан правопорядку і вжиті заходи щодо попередження 

злочинності. На  офіційному субвеб-сайті райдержадміністрації розміщено 

статті: „ У столиці поліцейські оперативно затримали групу квартирних крадіїв”; 

„ Чоловіку, який підстрелив поліцейського, загрожує до 5 років тюрми ”;              

„ Поліцейські Дніпровського району затримали чоловіка за незаконне 

позбавлення волі та грабіж киянки ”  та інші. 

В районній державній адміністрації  здійснюється розгляд звернень 

громадян з питань забезпечення громадського порядку, роботи правоохоронних 

органів,  порушення їх прав і свобод. За вказаний період надійшло 248 звернень, 

які опрацьовано у встановленому чинним законодавством порядку, відповідно 

до наданих доручень.  

   2. Захист  життя,  здоров’я,  майна громадян від злочинних посягань, 

профілактика правопорушень. 

 У поточному році Дніпровським районним Центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  проводилася робота з 19 неповнолітніми, які скоїли або 

яким пред’явлено підозру у скоєнні правопорушень. Неповнолітнім та їх 

родинам надано 36 послуг, включаючи соціально-педагогічні, інформаційні, 

економічні та психологічні.  

В районі забезпечено умови для зайнятості школярів у позаурочний час, 

для цього  функціонує  8 позашкільних навчальних закладів, 30 підліткових 



  

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

роботу 77 естетичних  гуртків та 51 спортивної секції. Гуртки та секції 

відвідують близько 2200  дітей.  

У навчальних закладах проведено цикл заходів для дітей, спрямованих на 

професійне самовизначення молоді, зокрема  27 квітня 2016 року в НВК №176 

відбувся профспілковий урок на тему: „ Трудові права неповнолітніх ” в ході 

якого ознайомлено учнів 9-А класу з особливостями праці неповнолітніх,  з 

пільгами  та перевагами, які надаються неповнолітнім працівникам. Для учнів    

9-В класу СЗШ №195 19 травня в районній бібліотеці ім. П.Усенка пройшла 

профорієнтаційна зустріч з доцентом Національного технічного університету 

України Іващенком В.В.  Учні 6-А, 6-Б класів СЗШ № 224 14 квітня  відвідали 

підшефну пожежну частину № 13 де діти ознайомились з професією 

рятувальника, з роботою пожежної частини. В Центральній районній бібліотеці 

ім. П. Тичини 18 лютого пройшла зустріч з патрульними поліцейськими під час 

якої, в рамках теми: „ Іду в поліцію…”, продемонстровано відеоматеріал про 

п’ять етапів конкурсного відбору до нової поліції. Також 21 квітня Навчально-

науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних 

підрозділів Національної академії внутрішніх справ України організував для 

старшокласників День відкритих дверей, в якому взяли участь учні СЗШ №158 

м. Києва. Курсанти інституту познайомили старшокласників із своїми 

щоденними справами, а керівництво розповіло учням про правила вступу та 

переваги навчання в академії, а також про подальшу їх кар’єру. 

Спостережною комісією та окремими структурними підрозділами 

Дніпровської райдержадміністрації у І-му півріччі проводиться робота  із 

особами звільненими з місць позбавлення волі. Районною Спостережною 

комісією поставлено на облік 31 особу,  умовно-достроково звільнених з місць 

позбавлення волі, знято з обліку 34 - по закінченню терміну. Всього на обліку 

перебуває 64 таких особи (з урахуванням минулих років).  Проведено 3 засідання 

комісії, погоджено одне клопотання (подання) кримінально-виконавчої інспекції 

щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді 

виправних робіт. З метою інформування громадськості на офіційному субвеб-

сайті районної державної адміністрації розміщено звіт спостережної комісії за 

2015 рік. 

За інформацією Дніпровського районного Центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді безкоштовними соціальними послугами спеціалістів центру  

скористалося 43 особи, які відбували покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, яким надано 68 інформаційних та соціальних 

послуг.  

Медичними послугами у лікувально-профілактичних закладах району 

скористалося 12 осіб вказаної категорії, які були оглянуті лікарями та пройшли 

флюорографічне обстеження.  

За інформацією районного центру зайнятості його послугами  

скористалися дві особи, звільнені з місць позбавлення волі, яким було надано 

профконсультаційні послуги та ознайомлено з наявними вакансіями. 

Дев’яти особам вказаної категорії, через Центр надання адміністративних 

послуг, надано допомогу у відновленні документів.  

http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/1618.html
http://www.uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=info&id=7689&search=
http://www.uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=info&id=7689&search=


  

3. Протидія терористичним проявам. 

В районі проводяться заходи щодо роз’яснення громадянам поведінки на 

випадок терористичного акта, надзвичайних ситуацій, техногенних аварій і 

катастроф. Зокрема, на офіційному субвеб-сайті Дніпровської 

райдержадміністрації  розміщена інформація про укриття населення 

Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. 

10 червня п.р. у Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації відбулося командно-штабне навчання  на  тему: „Переведення 

районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи (ЄДС) 

цивільного захисту Дніпровського району міста Києва з режиму функціонування 

в мирний час на режим функціонування в особливий період ”. 
Також у навчальних закладах проведено „Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності ” на яких відбулися практичні заняття з питань виникнення 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. В шкільних 

бібліотеках розташовано виставки тематичної літератури, у вестибюлях та 

кабінетах оформлені стенди наочної агітації з питань безпеки життєдіяльності. 

Зокрема,  під час проведення „ Дня цивільного захисту населення ” 22.04.2016 в 

спеціалізованій школі-інтернаті №18 відбулося практичне відпрацювання 

учнями теоретичних знань та навичок, а також досягнення злагодженості у 

роботі керівного та особового складу позаштатних формувань навчального 

закладу, педагогічного складу і учнів.  Було відпрацьовано об’єктове тренування: 

 „ Дії у разі проведення тимчасової евакуації цивільного населення з небезпечної 

зони (під час витоку хлору) ”. В  середній загальноосвітній школі № 81 в рамках 

вказаних заходів інструктором з тактичної медицини Чемерисом  М.В. 

продемонстровано практичні навички  надання невідкладної долікарської 

допомоги, а  у НВК № 209 «Сузір’я»  19 квітня  пройшов захід за темою:                    

« Тероризм. Як зберегти життя? ». 

 

4.Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище. 

У Дніпровському районі з 26 по 28 лютого на базі середньої 

загальноосвітньої школи №195 відбувся семінар-практикум „ Шляхи вирішення 

конфліктів ” за участю спеціалістів у сфері управління соціальними 

конфліктами, вальдорфськими педагогами ‘Роланда Зонне, Клаудії Хоци та Тове 

Гроліч ( Клагенфурт, Австрія ).   

Для психологів і соціальних педагогів 31березня проведений семінар на 

тему: „ Робота працівників психологічної служби з подолання негативних явищ в 

учнівському середовищі ”, семінар проходив на базі гімназії № 136. 

Також, проводиться відповідна роз’яснювально-профілактична робота з 

школярами працівниками поліції, зокрема 15 січня відбулася зустріч учнів 7-11 

класів НВК «Домінанта» з старшим інспектором Відділу у справах дітей 

Дніпровського управління поліції Вакулюк Т.П., яка провела для підлітків 

лекцію на тему: „ Адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх ”.  В бібліотеці № 16 учні СЗШ  № 42 м. Києва 12 лютого  

http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/1677.html


  

прийняли участь у правознавчій бесіді- калейдоскопі „ Я маю право на життя, я 

гідно мушу вміти їх відстоювати і водночас поважати права інших людей ” . У 

спеціалізованій школі № 98 28 березня відбулася зустріч курсантів Національної 

академії внутрішніх справ з учнями 10–11-х класів та проведено лекцію на тему: 

„ Настання кримінальної відповідальності ”. Курсанти – консультанти 

юридичної клініки навчально – наукового інституту № 2 Національної академії 

внутрішніх справ виступили перед старшокласниками з цікавою інформацією та 

познайомили з особливостями професії експерта – криміналіста.  

5 квітня  відбулася зустріч учнів 10, 11 класів СШ № 137 з інспектором 

сектору ювенальної превенції  Дніпровського управління поліції Крупенею О.В., 

який прочитав лекцію на тему: „ Кримінальна та адміністративна 

відповідальність серед неповнолітніх ”.Після лекції проведена бесіда з 

випускниками з питань вибору майбутньої професії,  роз’яснено  особливості 

професії інспектора та навчання в Академії Внутрішніх Справ.  

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. У травні в школах проводився «Тиждень безпеки 

дорожнього руху»,  а 17 травня проведено конкурс серед команд веселих та 

кмітливих юних інспекторів руху «КВК ЮІР – 2016».  

В районі вживаються заходи щодо недопущення незаконного відчуження 

житла, що належить дітям, працює комісія з питань захисту прав дітей. 

Щомісячно Службою у справах дітей разом з представниками сектору 

ювенальної превенції райуправління поліції, спеціалістами районного Центру 

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

закладами проводяться профілактичні рейди: „ Діти вулиці ”;  „ Канікули ”;        

та інші.  Впродовж півріччя  проведено 12 рейдів, обстежено 39 сімей та 

ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності одного з батьків, 

перевірено 18 комп’ютерних клубів, ігрових залів, дискотек та клубів.   

5. Запобігання поширенню наркоманії. 

У Дніпровському районі на базі КНП „ Консультативно-діагностичний 

центр Дніпровського району м.Києва ” по вул. Шептицького,3г функціонує 

відділення медичної допомоги підліткам та молоді „  Клініка дружня до молоді ”, 

яка надає комплексну медико-психологічну допомогу підліткам та молоді, 

проводячи профілактичну роботу щодо негативних проявів у молодіжному 

середовищі. 

Районним центром здоров'я в закладах освіти проведено акції „ За 

здоровий спосіб життя ”,  семінари-практикуми для школярів щодо формування 

у дітей і молоді негативного ставлення до вживання наркотичних речовин, 

алкоголю та профілактики тютюнопаління . 

Також у закладах освіти проводиться роз’яснювально-виховна робота 

щодо кримінальної відповідальності за приналежність до розповсюдження, 

вживання наркотичних та психотропних речовин. Проведено районний конкурс 

мультимедійних презентацій:  „Вплив наркотичних речовин на репродуктивне 

здоров’я молоді ”; „ Знати, щоб жити ”; „ Ні – палінню! Ні – наркотикам! Ні 

алкоголю !  ” та інші  



  

 

6. Забезпечення безпеки в житловому фонді міста та об’єктах міського 

господарства. 

Дільничними офіцерами поліції Дніпровського управління поліції обійдені 

більше 23 тис. помешкань громадян, проведено 104 виступів та 95 звітів перед 

населенням і у трудових колективах. 

В районі працює Дніпровське районне громадське формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону.  Члени формування, спільно з 

працівниками поліції,  постійно приймають участь у охороні громадського 

порядку та у проведенні зовнішньо-профілактичних заходів по відпрацюванню 

території району.  

 

В цілому заходи комплексної програми виконуються, вжиті організаційні 

та практичні заходи дозволили зберегти контроль за криміногенною ситуацією в 

районі. 

 

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


