
ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання у 2016 році заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки 

 

У 2016 році структурними підрозділами та службами 

райдержадміністрації проведено наступні організаційні та практичні заходи: 

26 січня Колегію райдержадміністрації 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 координаційну нараду 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 робочу зустріч працівників Дніпровського управління поліції 

ГУ НП у м.Києві з представниками житлово-будівельних кооперативів, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та громадськості району; 

9 листопада робочу зустріч при  голові  райдержадміністрації начальників 

управлінь та відділів  з керівництвом Департаменту протидії наркозлочинності 

МВС України; 

26 грудня на нараді у голови райдержадміністрації обговорені питання 

взаємодії між територіальними підрозділами виконавчої влади та Дніпровським 

управління поліції ГУ НП у м.Києві і стану правопорядку на території району. 

Виконання прийнятих на колегії та нарадах рішень, направлених  на  

забезпечення охорони громадського порядку та покращення криміногенної 

ситуації, перебуває на постійному контролі керівництва райдержадміністрації. 

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 райдержадміністрації розміщено статті: 

 „ У столиці поліцейські оперативно затримали групу квартирних крадіїв ”;          

„ Поліцейські Дніпровського району затримали чоловіка за незаконне 

позбавлення волі та грабіж киянки ” ; „ Проведено профілактичний рейд ”  та 

інші. 
До районної державної адміністрації  надійшло на розгляд 650 звернень 

громадян з питань забезпечення громадського порядку, роботи правоохоронних 

органів,  порушення їх прав і свобод, які опрацьовано у встановленому чинним 

законодавством порядку.  

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 більше 

2000  дітей.  

У навчальних закладах проведено цикл заходів для дітей, спрямованих на 

професійне самовизначення молоді, уроки на тему: „ Трудові права 

неповнолітніх ”.   

У 2016 році Дніпровським районним Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  проводилася робота з 27 неповнолітніми, які скоїли або яким 

пред’явлено підозру у скоєнні правопорушень, надано 57 послуг, включаючи 

соціально-педагогічні, інформаційні, економічні та психологічні. Також  надано 

безкоштовні соціальні послуги 66 особам, які відбували покарання у виді 



  

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Районною Спостережною комісією поставлено на облік 47 осіб,  умовно-

достроково звільнених з місць позбавлення волі, знято з обліку 50 - по 

закінченню терміну. Всього на обліку перебуває 53 таких особи (з урахуванням 

минулих років). Проведено 4 засідання комісії, погоджено одне клопотання  

(подання) кримінально-виконавчої інспекції щодо умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання у виді виправних робіт. 

Медичними послугами у лікувально-профілактичних закладах району 

скористалося 34 особи та 27  особам вказаної категорії, через Центр надання 

адміністративних послуг, надано допомогу у відновленні документів. 

Управлінням праці та соціального захисту населення надано матеріальну 

допомогу двом особам звільненим з місць позбавлення волі у сумі 500 грн. 

кожному. Від благодійної організації  надано таким особам 2 продуктових 

набори  та  4 запрошення на вистави у Мистецько-концертний центр імені 

І.Козловського. 
 З метою протидії терористичним проявам в районі проводяться заходи 

щодо роз’яснення громадянам поведінки на випадок терористичного акта, 

надзвичайних ситуацій, техногенних аварій і катастроф.  

На офіційному субвеб-сайті райдержадміністрації  розміщена інформація 

про укриття населення Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення 

при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру. 

10 червня в райдержадміністрації 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 ”. 
27 вересня проведені навчання на тему: „ Дії органів управління та сил 

ланки територіальної підсистеми єдиної  державної системи цивільного захисту 

Дніпровського району м.Києва щодо виконання завдань під час ліквідації 

надзвичайної ситуації на хімічно-небезпечному об’єкті. 

 22.04.2016 в спеціалізованій школі-інтернаті №18 відбулося практичне 

відпрацювання: „ Дії у разі проведення тимчасової евакуації цивільного 

населення з небезпечної зони (під час витоку хлору) ”. 

Також у навчальних закладах району проведено „Тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності ” на яких відбулися практичні заняття з питань 

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.  

З метою  мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище у Дніпровському районі відбулися: семінар-практикум „ Шляхи 

вирішення конфліктів”; семінар „ Робота працівників психологічної служби з 

подолання негативних явищ в учнівському середовищі ”; семінар-тренінг для 

заступників директорів шкіл з виховної роботи, психологів, соціальних педагогів 

щодо запобігання та протидії всім формам насильства. 

У школах району проведено місячник правових знань та місячник „Увага! 

Діти на дорозі! ” з безпеки дорожнього руху, 17 травня проведено конкурс серед 

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


  

команд веселих та кмітливих юних інспекторів руху. 

Працівники Дніпровського управління поліції,Управління патрульної 

поліції та  курсанти Національної академії внутрішніх справ в ході проведення  

роз’яснювально-профілактичної роботи з школярами  провели лекції на теми:       

„ Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх ” ; „ Настання 

кримінальної відповідальності ”; „ Юридична відповідальність ” та інші.  

В школах проведено виступи агітбригад учнів на теми:  „ Наші права – 

щасливе дитинство ”;  „ Дитина та її права ” де були розглянуті питання прав 

дитини, конституційного, кримінального, адміністративного, сімейного, 

цивільного та трудового права.  

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 року  проведено 25 рейдів, виявлено1 дитину та поміщено до 

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Обстежено 91 сім'ю , 

здійснено 38 перевірок  комп’ютерних клубів, ігрових залів, дискотек і клубів,   

ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 6 батьків. 

Районним центром здоров'я у 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. 

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. 

Також у закладах освіти проводиться роз’яснювально-виховна робота 

щодо кримінальної відповідальності за приналежність до розповсюдження, 

вживання наркотичних та психотропних речовин. Проведений районний конкурс 

мультимедійних презентацій: „ Вплив наркотичних речовин на репродуктивне 

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

алкоголю !  ” та інші. 

В районі працює Дніпровське районне громадське формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону та ГФ «Громадська варта» .  Члени 

формувань, спільно з працівниками поліції, приймають участь у охороні 

громадського порядку та у проведенні зовнішньо-профілактичних заходів по 

відпрацюванню території району.  

Виконання заходів  Міської цільової комплексної програми профілактики 

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

триває. 
Сектор взаємодії з правоохоронними органами  та з питань запобігання і виявлення корупції 

 


