
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання у І півріччі 2017 року заходів міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві           

„ Безпечна столиця ” 

 

 

На виконання рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №334/334, 

яким  затверджено „ Міську цільову комплексну програму профілактики та 

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

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією та 

правоохоронними органами району у І півріччі 2017 року  здійснено наступні 

організаційні та практичні  заходи: 

           -24 січня проведено засідання Колегії райдержадміністрації з питання            

„ Про виконання у 2016 році заходів міської цільової комплексної програми 

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

2018 роки ”; 

           -22 лютого на засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації заслухано питання  „ Про шляхи покращення 

роботи з охорони правопорядку на території Дніпровського району міста Києва” 

на якому ухвалено рішення про укладення Меморандуму про співпрацю між 

Дніпровським управлінням поліції та Громадською радою; 

           -21 березня на засіданні Колегії районної державної адміністрації   

заслухано питання „ Про стан виконання Закону України „ Про  запобігання  

корупції ” у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації ”; 

           -28 березня відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних 

органів у Київській місцевій прокуратурі №4 за участі голови 

райдержадміністрації  з питання: „ Стан протидії злочинності в Дніпровському 

районі міста Києва ”.  

- 20 квітня проведена спільна нарада керівництва райдержадміністрації, 

місцевої прокуратури №4,  Управління з питань взаємодії з правоохоронними 

органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки Київської 

міської державної адміністрації, Дніпровського управління поліції, Управління 

патрульної поліції та представників громадськості щодо діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку.    

Виконання прийнятих рішень, направлених  на  забезпечення охорони 

громадського порядку та покращення криміногенної ситуації, перебуває на 

постійному контролі керівництва райдержадміністрації.           

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: „ Київська місцева прокуратура №4 інформує про результати діяльності”; 

„ Засідання Колегії Дніпровської райдержадміністрації : про програму  „Безпечна 

столиця” та зміни в обслуговуванні пенсіонерів ”; „ Національна поліція 

оголосила місячник добровільної здачі зброї ”; „ На Русанівці похвалися кінною 

поліцією ” 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 249 звернень, 

які опрацьовано у встановленому чинним законодавством порядку.  

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

профілактика правопорушень. 

  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 

3 тис. дітей.  

З вибором професії старшокласникам допомагають визначитися не лише 

власні побажання і батьківська порада, а й профорієнтаційна робота. У 

навчальних закладах району проведено цикл заходів для дітей, спрямованих на 

професійне самовизначення молоді. Зокрема, 23 березня учні  11-х класів СШ    

№ 246 завітали на День відкритих дверей до Київського національного 

університету культури і мистецтв (КНУКіМ),  28 березня учні Технічного ліцею 

ознайомилися із факультетами та спеціальностями Державного університету 

телекомунікації. 

В рамках проведення профорієнтаційного фестивалю «Проффест»  

Дніпровський центр зайнятості 11 квітня відкрив свої двері для учнів 8 класу 

школи №120 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

циклу. Спеціалісти районної служби зайнятості провели з восьмикласниками 

професіографічну екскурсію по центру та профорієнтаційний урок.  

20.04.2017 учні 9-Б класу школи № 246 відвідали профорієнтаційну 

виставку в КВПУ технологій та дизайну одягу – «День відкритих дверей» де 

познайомилися із різними професіями. 

Районна бібліотека ім. П. Усенка для дітей,  з метою допомоги  своїм 

користувачам у пошуку власного покликання, 16 травня організувала зустріч 

учнів 10 класу гімназії №191 ім. П.Г. Тичини з доцентом кафедри механіки 

пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ Національного 

технічного університету України « КПІ ім. І. Сікорського » Іващенком В.В. 

В районі проводиться робота з надання допомоги у соціальній адаптації 

особам, звільненим з місць позбавлення волі. Районною Спостережною комісією 

проведено 5 засідань, поставлено на облік 33 осіб,  умовно-достроково 

звільнених з місць позбавлення волі,   погоджено одне клопотання  (подання) 

кримінально-виконавчої інспекції щодо умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання у виді виправних робіт. 

Дніпровським районним Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  проведено роботу з 10 родинами, члени яких мали проблеми із законом,  

та за 17 повідомленнями про звільнення з виправних колоній здійснені виїзди за 

адресами проживання, проведені профілактичні бесіди і залишені повідомлення 

про можливість отримання соціальних послуг у спеціалістів Центру. 

 

3. Протидія терористичним проявам. 

В районі проводяться заходи щодо роз’яснення громадянам поведінки на 



випадок терористичного акту, надзвичайних ситуацій, техногенних аварій і 

катастроф. Зокрема, на офіційному субвеб-сайті Дніпровської 

райдержадміністрації оновлено інформація про укриття населення 

Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. 

У навчальних закладах району проведено „Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності ” на яких відбулися практичні заняття щодо дій при виникненні 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Проведено 

уроки-практикуми « Сторонні предмети », « Надання необхідної допомоги при 

травмах ». За участі працівників поліції відбулися засідання круглих столів              

« Правила поведінки під час великого скупчення людей ». Зокрема у гімназії № 

191 ім. П.Г. Тичини в рамках Тижня пожежної безпеки для учнів 2 курсів 

відбувся брейн-ринг " Основи пожежної безпеки ", а 3 лютого зустріч 

першокурсників з Юхтою М.О., капітаном служби цивільного захисту, 

інженером з пожежно-рятувальних робіт  16 Державної пожежної  частини ГУ 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві.  

28 квітня у спеціалізованій школі № 246  відбувся «Брейн-ринг»  в 7-Б класі 

« Безпека та загрози », мета якого стимулювати пізнавальну діяльність учнів, 

вміння діяти в надзвичайних ситуаціях, приймати відповідальні рішення на 

основі набутих знань та власного досвіду.  

На комунальному підприємстві „ Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва ” 14 березня 

проведено об’єктове тренування з питань цивільного захисту на тему: 

„Організація захисту робітників, службовців, непрацюючого населення при 

виникненні стихійного лиха, великих виробничих аварій та проведення їх 

ліквідації і наслідків”.  

На Деснянській водопровідній станції структурні підрозділи                                

« Київводоканалу » та рятувальники Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій 21 квітня відпрацьовували взаємодію під час можливих аварійних 

ситуації – у рамках спеціальних навчань ліквідували умовний витік 20 кг 

скрапленого хлору та надали допомогу потерпілим. 

 

4.Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище. 

Районним управлінням освіти проведено засідання методичного 

об’єднання «Актив +» « Виховні технології засобами театрального мистецтва » 

у Державному музеї театрального, музичного мистецтва  та кіномистецтва. У 

гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини відбувся психолого-педагогічний консиліум 

"Підлітковий вік та його вплив на навчальну діяльність і дисципліну 

учнів".  Метою консиліуму було залучення учителів та батьків до активного 

обговорення проблеми впливу психологічних особливостей підліткового віку на 

успішність, дисциплінованість та вмотивованість учнів, створення умов для 

аналізу свого особистісного досвіду і професійної компетентності; вироблення 

рекомендацій для всіх учасників навчально-виховного процесу щодо 

проблемних моментів. 

 Під час навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах 

відбуваються зустрічі та профілактичні бесіди з працівниками  поліції   на теми:  
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« Права дитини »,  « Відповідальність підлітків за порушення закону », « Дитина 

і незнайомець », « Дії у випадку коли тебе затримала поліція », « Дітям про права 

та обов’язки ». 

Зокрема, 20 березня  для учнів 9-А, 9-Б та 10-А класів спеціалізованої 

школи № 65 в ЦРБ імені Павла Тичини було організовано та проведено зустріч з 

представниками Національної поліції на тему:  « Підступна павутина інтернету 

та соцмереж ». В  СШ № 137 відбулася зустріч 17 березня п.р. учнів 8-11 класів 

з інспекторами сектору ювенальної превенції Крупенею О.В. та               

Шмельовою О.В., які  розповіли підліткам про права та обов’язки неповнолітніх, 

особливу увагу приділили питанням адміністративної відповідальності за 

правопорушення, причинам та наслідкам.  13 березня в школі №246 відбулась 

зустріч учнів 7-11 класів із шкільним поліцейським  Занюк Л.Б. - інспектором 

відділу зв’язків з громадськістю УПП у м. Києві, яка  провела лекцію на тему:      

« Права дитини », « Відповідальність підлітків за порушення закону ». 

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 - «  Ми учасники дорожнього руху ».   В рамках 

Тижня безпеки дорожнього руху в гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини 11.05.2017 

відбувся тренінг з надання першої допомоги, а рада учнівського самоврядування 

спеціалізованої школи № 98  провела з учнями 2 та 3 класів вікторину "Мій друг 

- дорожній рух". Районний огляд загонів юних інспекторів руху відбувся 20 

квітня 2017 року на базі СЮТ- ЦНТТМ . 

 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 районного управління поліції, спеціалістами районного 

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

навчальними закладами проводяться профілактичні рейди: „ Діти вулиці ”  та 

інші.  Впродовж поточного періоду  проведено 12 рейдів, виявлено 5 дітей, 2 

поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей  інші  повернуто 

батькам, попереджена одна посадова особа, ініційовано притягнення до 

адміністративної відповідальності 2 батьків. Всього обстежено 57 сімей, 

влаштовано у притулок 4 дітей. 

 

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 виховні години         

« Що я знаю про шкідливі звички », лекції спеціалістів « Кримінальна 

відповідальність за скоєння злочинів, пов’язаних з нелегальним обігом 

наркотиків », « Наркоманія та боротьба з нею », а також інші заходи.   

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

господарства. 

Дільничними офіцерами поліції Дніпровського управління поліції обійдені 

7601. помешкань громадян, проведено 123 виступів та 112 звітів перед 

населенням і у трудових колективах. 

В районі працює Дніпровський підрозділ громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта».  

Члени формування, 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 


