
Рішення № 1 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 1 від 24 січня 2017 року) 

 

І. Про виконання у 2016 році заходів міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві “Безпечна 

столиця” на 2016-2018 роки 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь першого заступника начальника Дніпровського 

управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Стахівського О.С. щодо 

виконання у 2016 році заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві “Безпечна столиця” на 

2016-2018 роки взяти до відома. 
 

2. Продовжити виконання заходів міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві “Безпечна 

столиця” на 2016-2018 роки. 
 

Відповідальні: в. о. першого заступника голови райдержадміністрації 

Сушінець В.В., заступник голови райдержадміністрації 

Загородня А.В. 
 

Виконавці: Дніпровське управління поліції ГУ Національної поліції у 

м. Києві (Деркач О.М.), Київська місцева прокуратура №4 

(Тимошенко М.П.), Лівобережний міжрайонний відділ 

СБУ (Артюхов М.Ю.), Дніпровський районний відділ ГУ 

Державної міграційної служби України в м. Києві 

(Чайка Н.В.), структурні підрозділи райдержадміністрації 
 

Термін:  упродовж року 
 

3. Дніпровському управлінню поліції ГУ Національної поліції у 

м.Києві вживати заходів, спрямованих на побудову партнерських відносин із 

населенням, посилити взаємодію з громадськими організаціями та 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного 

кордону. 
 

Відповідальні: Дніпровське управління поліції ГУ Національної поліції у 

м. Києві (Деркач О.М.), в. о. першого заступника голови 

райдержадміністрації Сушінець В.В., заступник голови 

райдержадміністрації Загородня А.В. 

 
 

Виконавці: сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації 

(Шевченко В.К.), відділ внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації (Черевко Н.П.), 

громадське формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону (Березін О.В.) – (за згодою), 

громадське формування “Громадська варта” 



(Мотулевський М.А.) – (за згодою), Громадська рада при 

Дніпровській райдержадміністрації (Павленко А.М.) – (за 

згодою) 
 

Термін:  упродовж року 
 

4. Дніпровському управлінню поліції ГУ Національної поліції у 

м.Києві: 

забезпечувати охорону громадського порядку та безпеку під час 

реалізації структурними підрозділами райдержадміністрації та комунальними 

підприємствами повноважень у сфері благоустрою, ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів, запобігання надзвичайних ситуацій та/або усунення їх 

наслідків, при  проведенні масових заходів; 

вживати заходів спрямованих на недопущення несанкціонованої 

торгівлі на території району. 
 

Відповідальні: Дніпровське управління поліції ГУ Національної поліції у 

м. Києві (Деркач О.М.), в. о. першого заступника голови 

райдержадміністрації Сушінець В.В., заступник голови 

райдержадміністрації Загородня А.В. 
 

Виконавці: сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації 

(Шевченко В.К.), відділ з питань благоустрою та 

контролю за охороною природного середовища 

райдержадміністрації (Побочний О.М.), відділ торгівлі та 

споживчого ринку райдержадміністрації (Сергійчук С.А.), 

відділу з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації (Герасимов Є.В.), управління 

культури, туризму та охорони культурної спадщини 

райдержадміністрації (Шуригайло О.І.), КП “Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району м.Києва” (Дрижко О.О.), КП по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва 

(Ковшун Є.М.), відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації (Ільєнко В.П.), управління освіти 

райдержадміністрації (Іваніна Н.В.), КП “Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва” (Прогонюк С.Т.) 
 

Термін:  упродовж року 
 

5. Проводити заходи з профілактики та запобігання негативним 

проявам серед неповнолітніх, створювати умови для зайнятості школярів у 

позаурочний час, організації культурного дозвілля молоді та підвищення їх 

правової культури. 

Проводити широку інформаційну пропаганду здорового способу життя  

та профілактики шкідливих звичок, формування у дітей і молоді негативного 

ставлення до вживання наркотичних речовин. 
 



Відповідальний: заступник голови райдержадміністрації Загородня А.В. 
 

Виконавці: відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації (Ільєнко В.П.), служба у справах 

дітей райдержадміністрації (Поліщук О.В.), управління 

освіти райдержадміністрації (Іваніна Н.В.), управління 

культури, туризму та охорони культурної спадщини 

райдержадміністрації (Шуригайло О.І.), управління 

охорони здоров’я райдержадміністрації (Карабаєв Д.Т.), 

Дніпровське управління поліції ГУ Національної поліції у 

м. Києві (Деркач О.М.) 
 

Термін:  упродовж року 
 

6. Дніпровському управлінню поліції ГУ Національної поліції у 

м.Києві проаналізувати кількість злочинів, скоєних в умовах недостатнього 

освітлення вулиць, прибудинкових територій та громадських місць, та надати 

відповідну інформацію голові Дніпровської райдержадміністрації. 

Сектору взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання 

і виявлення корупції райдержадміністрації невідкладно інформувати 

відповідні служби та підприємства міста і району з метою усунення недоліків 

у роботі освітлювального обладнання. 
 

Відповідальний: В. о. першого заступника голови райдержадміністрації 

Сушінець В.В. 
 

Виконавці: Дніпровське управління поліції ГУ Національної поліції у 

м. Києві (Деркач О.М.), сектор взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції райдержадміністрації (Шевченко В.К.) 
 

Термін:  28.02.2017 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 


