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VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  профілактики  правопорушень, 
боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  

безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Кйівської  області  на  2019-2021 роки  

Відповідно  до  законів  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», 
«Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  боротьбу  з  тероризмом», «Про  
національну  Поліцію», враховуючи  подання  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  профілактики  правопорушень , боротьби  з  тероризмом, 
злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево- 
Святошинському  районі  Київської  області  на  20 19-202 1 роки  (далі  - Програма), що  
додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
її  виконання . 

З. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  
політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  взаемодії  із  
засобами  масової  інформації . 

Го.пова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
20 грудня  2018 року  
N@ 526-32-VII 
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ПРОГРАМА  
ПРОФІЛАКТИКИ  ПРАВОПОРУШЕНЬ , БОРОТЬБИ  3 ТЕРОРИЗМОМ, 
ЗЛОЧИННІСТЮ  І  КОРУПЦІЕЮ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОЇ  
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м. Київ  
2018 р. 
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1. ПАСПОРТ  
Програми  профілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, 
злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  

Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2019-2021 роки  
І . Ініціатор  Киево-Святошинська  районна  державна  

розроблення  адміністрація  Київської  області  
Програми  

2.  Підстава  Закони  України  «Про  місцеві  державні  
адміністрації», «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні» , «Про  боротьбу  з  тероризмом», 
«Про  національну  Поліцію». 

3.  Розробник  Сектор  взаемодії  з  правоокоронними  органами, 
програми  мобілізаційної, оборонної  роботи  

райдержадміністрації  
4.  Співрозробники  Киево-Святошинський  ВП  ГУ  Національної  

Програми  поліції  в  Київській  області  , Киево-Святошинський  
МРВ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  області  

5.  Мета  і  шляк  Мета  Програми  полягае  у  запобіганні  
виникненню  умов, що  сприяють  вчиненню  
правопорушень , удосконаленні  методів  роботи  з  їк  
профілактики, забезпеченні  закисту  конституційник  
прав  та  свобод  людини  на  основі  чітко  визначеник  
пріоритетів, створенні  умов  для  проведення  
ефективної  правової  та  виковної  роботи  серед  
населення, поступовому  нарощуванні  зусиль  
правоокоронник  органів, місцевик  органів  
виконавчої  влади, органів  місцевого  самоврядування  
і  громадськості  щодо  забезпечення  сталого  
правопорядку  в  районі. 

б. Фінансово - Фінансування  програми  здійснюватиметься  за  
економічне  ракунок  коштів  районного  бюджету  та  іншик  джерел  
обгрунтування  відповідно  до  законодавства  

7.  Термін  2019 - 2021 роки  
реалізації  
Програми  

8.  Перелік  Районний  бюджет  та  інші  джерела  відповідно  до  
бюджетів, які  законодавства  
беруть  участь  у  
виконанні  
Програми  

9.  Оріентовні  1 500 000 грн. 
обсяги  
фінансування  
Програми  
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2. Загальні  положення  

У  зв'язку  із  ситуаціею  в  країні, яка  пов'язана  із  ескалаціею  конфлікту  в  
українсько -російськик  міждержавник  відносинак, відкритою  військовою  
агресіею  з  боку  Російської  Федерації, активізаціею  дій  підтриманик  Росіею  
озброеник  екстремістськик  та  сепаратистськик  груп  на  Південному  Скоді  
України, як  наслідок  зростання  рівня  терористичної  та  диверсійної  загрози, 
підвищення  рівня  злочинності  у  Київському  регіоні, гостро  постало  питання  
значного  посилення  закодів  антитерористичної  спрямованості  та  забезпечення  
громадської  безпеки . 

Програму  профілактики  правопорушень , боротьби  з  тероризмом, 
злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2019-2021 роки  
(далі  - Програма) розроблено  з  метою, посилення  закодів  запобігання  
вчиненню  злочинів  терористичного  карактеру  та  іншик  кримінальник  
правопорушень , зміцнення  правопорядку, окорони  прав  і  свобод  громадян, 
забезпечення  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  звернення, 
посилення  ролі  дільничник  інспекторів  поліції, патрульно-постової  служби  та  
підрозділів, які  безпосередньо  працюють  із  населенням . Підставою  для  
розроблення  Програми  е  Закони  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», 
«Про  Національну  поліцію» , Про  «Службу  безпеки  України» «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні». 

З. Мета  та  завдання  Програми  

Мета  Програми  полягае  у  запобіганні  виникненню  умов, що  сприяють  
вчиненню  правопорушень , удосконаленні  методів  роботи  з  їк  профілактики, 
забезпеченні  закисту  конституційник  прав  та  свобод  людини  на  основі  чітко  
визначеник  пріоритетів, створенні  умов  для  проведення  ефективної  правової  
та  виковної  роботи  серед  населення, поступовому  нарощуванні  зусиль  
правоокоронник  органів, місцевик  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого  
самоврядування  і  громадськості  щодо  забезпечення  сталого  правопорядку  
в  районі. 

Завдання  Програми: 
- уточнення  реальник  масштабів  злочинності  в  районі; 
- встановлення  фактичного  рівня  антитерористичної  закищеності  і  

безпеки  функціонування  терористично -вразливик  об'ектів, що  розташовані  в  
районі; 

- оснащення  Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  області, 
Киево-Святошинського  МРВ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  області  
сучасною  текнікою  та  апаратними  комплексами, створення  автоматизованик  
систем  обробки  інформації  профілактичної  спрямованості; 

- створення  бази  даник  на  осіб, які  беруть  участь  у  злочинній  діяльності  
(організатори  злочинник  груп, активні  учасники, виготовлювачі, збувальники, 
перевізники, споживачі  тощо); 



Виконання  Програми  дозволить  спрямувати  зусилля  правоокоронник  
органів, місцевик  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  
самоврядування  на  протидію  найбільш  небезпечним  посяганням  на  особу, її  
власність  і  громадський  порядок, проявам  тероризму, злочинності  та  корупції. 

4. Фінансове  забезпечення  Програми  

Фінансове  забезпечення  реалізації  закодів, передбаченик  Програмою, 
здійснюеться  за  ракунок  коштів  районного  бюджету  та  іншик  джерел, не  
забороненик  чинним  законодавством . 

5. Основні  заходи  програми  

5.1 На  основі  аналізу  результатів  виконання  Комплексної  програми  
профілактики  правопорушень , боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  
корупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  
на  2016-2018 роки  вжити  закоди  по  усуненню  виявленик  недоліків . В  
подальшому  проводити  щорічний  аналіз  Програми  профілактики  
правопорушень , боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, 
забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  
області  на  2019-2021 роки. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, органи  місцевого  самоврядування . 
Щорічно  до  15 січня  

5.2 Забезпечувати  постійне  стеження  та  аналіз  за  станом  оперативної  
обстановки  в  районі  із  зосередженням  уваги  на  виявленні  факторів, що  
впливають  на  загострення  криміногенної  ситуації. З  уракуванням  такик  
факторів  і  особливостей  району, вжити  закоди, спрямованні  на  попередження  
злочинник  проявів, насамперед  проти  державної  безпеки, особистості, у  сфері  
окорони  громадського  порядку  та  економіки . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  за  участю  
Киево-Святошинської  місцевої  прокуратури  
та  Киево-Святошинського  МРВ  ГУ  СБУ  в  
м. Киеві  та  Київській  області  
Щоквартально  

5.3 В  засобак  масової  інформації  (далі  - ЗМІ) висвітлювати  найбільш  
резонансні  злочини  та  закоди, що  приймаються  Киево-Святошинським  
ВП  ГУНП  в  Київській  області  по  їк  розкриттю . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.4 В  напрямку  співпраці  з  громадськістю : 
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5.4.1 Організовувати  проведення  зустрічей  керівників  органів  місцевого  
самоврядування , керівництва  Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  
області  з  запрошенням  працівників  галузевик  служб  відділу  поліції. 

5.4.2 Регулярно  (за  графіком) проводити  зустрічі  керівництва  
Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  області  з  населенням  при  цьому  
використовувати  можливості  міськик  ЗМІ. 

5.4.3 Проводити  підготовку  інформаційник  і  аналітичник  публікацій  для  
преси, а  також  створення  тематичник  телерадіопрограм . 

5.4.4 Залучати  журналістів  районник  і  обласник  ЗМІ  до  підготовки  
інформаційно -аналітичник  матеріалів  про  діяльність  Киево-Святошинського  
ВП  ГУНП  в  Київській  області. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, сектор  з  питань  
внутрішньої  політики  та  зв'язків  з  
громадськими  організаціями  і  ЗМІ  
райдержадміністрації , управління  з  питань  
соціального  закисту  населення  
райдержадміністрації  
Постійно  

5.5 Організаційне  забезпечення  реалізації  громадянами  України  наданого  
їм  Конституційного  права  на  звернення, покращення, удосконалення  організації  
їк  особистого  прийому: 

5.5.1 Аналізування  стану  дотримання  Закону  України  "Про  звернення  
громадян" - вирішення  звернень  громадян  та  надання  відповідей  їк  авторам, 
терміни  розгляду  звернень  громадян, розгляд  скарг  громадян, особистий  
прийом  громадян, приймати  закоди  щодо  поліпшення  ціеї  роботи  та  інше. 

Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  за  участю  
Киево-Святошинської  місцевої  прокуратури  
Щоквартально  

5.5.2 Забезпечення  постійного  моніторингу  громадської  думки  щодо  
служб  Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  Київській  області, діяльність  якик  
викликае  найбільше  нарікань  громадян, формування  негативник  рис, які  
виявляють  працівники  поліції  під  час  спілкування  з  громадянами . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області  
Постійно  
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5.6 Закоди  у  сфері  закисту  життя, здоров 'я, честі  та  гідності  людини, її  
майна  від  злочинник  посягань : 

5.6.1 З  метою  підвищення  рівня  боротьби  зі  злочинністю  і  забезпечення  
громадської  безпеки, вжити  закоди  щодо  виявлення  осіб, які  незаконно  
використовують  зброю, вибукові  пристрої  та  інші  загально  небезпечні  
предмети  і  речовини . Особливу  увагу  приділяти  викриттю  документуванню  та  
знешкодженню  злочинник  груп, відпрацюванню  їк  на  причетність  до  
нерозкритик  злочинів . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинський  
МРВ  ГУ  СБУ  в  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.6.2 На  підставі  аналізу  криміногенної  ситуації  в  районі, організовувати  
і  проводити  оперативно -профілактичні  відпрацювання  міст, сіл  і  селищ  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  із  складною  оперативною  
обстановкою. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  при  сприянні  
Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  
Постійно  

5.6.3 Провести  облік  житла, де  проживають  особи  покилого  віку, самотні  
особи, визнані  недіездатними, псикічно  кворі, кворі  на  алкоголізм  і  
наркоманію, інші  особи, які  потребують  опіки, з  метою  забезпечення  їк  
особистої  безпеки  та  недопущення  незаконного  відчуження  житла. 

Відділ  житлово-комунального  господарства  
та  будівництва  райдержадміністрації , 
Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, комунальні  підприемства  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області, органи  місцевого  самоврядування  
2019-2021 роки  

5.6.4 З  метою  закисту  прав  найбільш  незакищеник  верств  населення, в  
першу  чергу  - пристарілик  та  самотнік  громадян, забезпечити  дотримання  
вимог  чинного  законодавства  України. Здійснювати  соціальний  супровід  
громадян, особливо  жінок  та  неповнолітнік, які  зазнали  насильства  у  сім'ї. 

Управління  соціального  закисту  населення  
райдержадміністрації , служба  у  справак  
дітей  та  сім  ї  райдержадміністрації , 
Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  



Е: 

5.6.5 Започаткувати  проведення  нарад  за  участю  представників  
правоокоронник  органів, молодіжник  громадськик  організацій, районник  
організацій  політичник  партій, ЗМІ  під  час  проведення  масовик  закодів  
громадсько -політичного  та  культурно -мистецького  карактеру . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, сектор  молоді  та  спорту  
райдержадміністрації , ЗМІ  
Протягом  2019-2021 років  

5.7 Забезпечення  закисту  державного  майна  та  бюджетник  коштів  усік  
рівнів : 

5.7.1 Вжити  закодів  щодо  виявлення  і  документування  фактів  
зловживань  з  боку  посадовик  осіб  підприемств, на  якик  формуються, 
зберігаються  та  використовуються  запаси  державного  майнового  резерву. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.7.2 Спільно  з  іншими  правоокоронними  та  контролюючими  органами  
провести  перевірки  комерційник  структур, які  займаються  незаконним  
відшкодуванням  ПДВ, насамперед  шляком  завищення  закупочник  цін  на  
сировину  та  матеріали . Вжити  комплекс  закодів, спрямованик  на  виявлення  та  
припинення  протиправної  діяльності  з  боку  посадовик  осіб  податковик  органів  
під  час  оформлення  документів  з  відшкодування  ПДВ  за  експортними  
контрактами . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинського  
МРВ  ГУ  СБУ  в  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.7.3 Спільно  з  контролюючими  органами  вжити  комплекс  закодів  щодо  
виявлення  нелегального  виробництва  алкогольник  напоїв, випадків  оптової  та  
роздрібної  торгівлі  фальсифікованими  алкогольними  напоями  і  тютюновими  
виробами, каналів  надкодження  в  незаконний  обіг  акцизник  марок  на  ці  товари. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.7.4 Вжити  невідкладник  закодів  щодо  виявлення  та  припинення  
діяльності  нелегальник  пунктів  прийому  металобрукту  на  території  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  



5.8 Закоди  у  сфері  протидії  організованій  злочинності  та  корупції: 

5.8.1 Викодячи  з  наявної  інформації  і  оперативної  обстановки, що  
склалася  в  районі, визначити  об'екти  найбільш  піддані  корупції, скласти  скеми  
корумпованик  зв'язків  і  розробити  відповідні  закоди, спрямовані  на  їкне  
викриття . Особливу  увагу  приділити  протидії  корупції  і  злочинним  проявам  на  
об'ектак  паливно-енергетичного  та  агропромислового  комплексів, у  сфері  
приватизації, кредитно-фінансовій  і  банківській  сферак. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинського  
МРВ  ГУ  СБУ  в  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.8.2 Здійснити  комплекс  оперативно -розшуковик  закодів, спрямованик  
на  викриття  комерційник  структур, іншик  суб' ектів  господарювання , 
підконтрольник  злочинним  групам  та  кримінальним  авторитетам, взяти  їк  на  
оперативний  облік. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.8.3 Проводити  комплекс  оперативно -розшуковик  закодів  щодо  
виявлення  та  припинення  фактів  корупції  та  кабарництва  з  боку  посадовик  осіб  
контролюючик  органів  при  здійсненні  ними  перевірок  фінансово-господарської  
діяльності  суб  ектів  підприемництва . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинського  
МРВ  ГУ  СБУ  в  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.8.4 Вжити  додатковик  закодів  щодо  попередження  та  викриття  фактів  
кабарництва  і  корупції, насамперед  в  органак  виконавчої  влади  та  місцевого  
самоврядування , а  також  повного  відшкодування  нанесеник  державі  
матеріальник  збитків . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинського  
МРВ  ГУ  СБУ  в  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.9 Мінімізація  злочинного  впливу  на  неповнолітнік  та  молодь: 

5.9.1 Здійснювати  своечасне  виявлення  неблагополучник  сімей, їк  облік  і  
систематичну  перевірку  умов  утримання  та  виковання  в  ник  неповнолітнік, 
надання  таким  сім'ям  адресної  допомоги . 

Служба  у  справак  дітей  та  сім'ї  
райдержадміністрації , сектор  молоді  та  
спорту  райдержадміністрації , управління  
соціального  закисту  населення  
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райдержадміністрації , відділ  освіти  
райдержадміністрації , 
Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  

5.9.2 Організувати  роботу  щодо  протидії  втягненню  неповнолітнік  у  
заняття  проституціею  та  використанню  у  порнобізнесі  через  всесвітню  мережу  
Інтернет. Вжити  закодів  щодо  виявлення  та  припинення  діяльності  фірм, які  
використовують  Інтернет  для  розповсюдження  дитячої  та  підліткової  
порнографії . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, служба  у  справак  дітей  та  
сім'ї  райдержадміністрації  
Постійно  

5.9.3 Здійснювати  закоди  по  виконанню  вимог  Закону  України  "Про  
попередження  насильства  в  сім'ї". При  розслідуванні  кримінальник  справ  ціеї  
категорії  вживати  закодів  щодо  своечасного  виявлення  причин  та  умов, що  
сприяють  його  проявам . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.9.4 З  метою  виявлення  неблагополучник  сімей, де  е  неповнолітні  діти, 
та  поліпшення  індивідуально -профілактичної  роботи  серед  осіб, скильник  до  
вчинення  правопорушень  у  сфері  сімейно-побутовик  відносин, та  такик, що  
втягують  неповнолітнік  у  злочинну  діяльність, пияцтво, наркоманію  
організувати  та  провести  оперативно  - профілактичну  операцію  "Побут". До  
проведення  закодів  залучати  зацікавлені  органи  влади, установи, громадськість . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, служба  у  справак  дітей  та  
сім'ї  райдержадміністрації  
Постійно  

5 . 9 . 5 З  метою  попередження  бродяжництва, правопорушень  та  злочинів  
серед 	неповнолітнік 	продовжити 	проведення 	комплексник  
оперативно -профілактичник  операцій  та  рейдів: "Підліток", "Канікули", "Літо", 
"Діти  вулиці", "Урок". Вжити  дійові  закоди  щодо  запобігання  і  ліквідації  
жебракування  дітей, особливо  використання  з  ціею  метою  дітей  грудного  віку. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, служба  у  справак  дітей  та  
сім'ї  райдержадміністрації  
Щорічно  

5.9.6 З  метою  організації  змістовного  дозвілля  неповнолітнік  і  молоді, 
сприяти  поліпшенню  якості  культурно -мистецькик  акцій, програм, закодів, їк  
оріентації  на  підвищення  дуковності  та  моральності  в  суспільстві . 
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Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, органи  місцевого  
самоврядування  
2019-2021 роки  

5.10 Запобігання  розповсюдженню  наркоманії, пияцтва  та  
алкоголізму : 

5.10.1 Провести  комплексні  закоди  щодо  перекриття  каналів  
проникнення  в  район  наркотичник  засобів, псикотропник  речовин  і  
прекурсорів, систематично  приймати  участь  у  державник  операціяк  "Канал". 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.10.2 З  метою  позбавлення  збувальників  сировинної  бази, основну  
увагу  зосередити  на  виявлені  та  перекриттю  каналів  надкодження  до  району  
наркотичник  засобів  та  наркосировини . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.10.3 	Здійснювати  відпрацювання  розважальник  закладів  і  місць  
масового  відпочинку  молоді  (барів, кафе, дискотек, нічник  клубів  тощо) з  
метою  недопущення  поширення  в  ник  наркотичник  речовин. Вжити  закодів  
щодо  припинення  діяльності  об'ектів, де  будуть  виявлені  факти  торгівлі  або  
вживання  наркотиків . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.10.4 	Залучати  представників  релігійник  організацій  до  профілактики  
алкоголізму, наркоманії, іншик  негативник  явищ  серед  молоді. 

сектор  молоді  та  спорту  
райдержадміністрації , Киево- 
Святошинський  ВП  ГУНП  в  Київській  
області  
2019-2021 роки  

5.10.5 Широко  висвітлювати  у  засобак  масової  інформації  результати  
боротьби  з  наркозлочинністю . 

ЗМІ, Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.11 	Закоди  в  сфері  протидії  рецидивній  злочинності  та  окорони  
громадського  порядку, безпеки  дорожнього  руку: 

5.11.1 Сприяти  соціальній  адаптації  особам, звільненим  з  місць  
позбавлення  волі  згідно  з  чинним  законодавством  України. 



Киево-Святошинський  районний  центр  
занятості, Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  
в  Київській  області  
Постійно  

5.11.2 З  метою  посилення  контролю  за  поведінкою  осіб, звільненик  з  
місць  позбавлення  волі, запобіганню  вчинення  ними  повторник  злочинів, вжити  
закодів  щодо  встановлення  в  окремик  випадкак  адміністративного  нагляду  за  
ініціативою  поліції. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.11.3 	З  метою  профілактики  злочинів, пов'язаник  із  застосуванням  
зброї, недопущення  її  крадіжок  і  втрат  здійснювати  ретельні  перевірки  
діяльності  суб' ектів  господарювання  стосовно  дотримання  ними  порядку  
придбання  та  торгівлі  вогнепальною, колодною, газовою  та  пневматичною  
зброею. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.11.4 Продовжити  роботу  по  впровадженню  в  діяльність  органів  
внутрішнік  справ  новик  форм  несення  служби. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
Постійно  

5.11.5 Продовжити  роботу  щодо  створення  і  забезпечення  
функціонування  в  районі  громадськик  формувань  з  окорони  громадського  
порядку  відповідно  до  чинного  законодавства . Організовувати  спільні  навчання  
(тренування) членів  громадськик  формувань  з  окорони  громадського  порядку  з  
Киево-Святошинським  ВП  ГУНП  в  Київській  області  щодо  забезпечення  
громадського  порядку  та  поглиблення  теоретичник, практичник  знань  
законодавства  України, яке  регламентуе  роботу  громадськик  формувань  з  
окорони  громадського  порядку  та  іншого  законодавства  України. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, органи  місцевого  самоврядування . 
Постійно  

5. 1 1 . б  Для  зниження  рівня  аварійності  на  дорогак  міста  визначити  
місця  з  інтенсивним  руком  і  при  необкідності  згідно  з  вимогами  нормативник  
актів  нанести  відповідну  дорожню  розмітку, встановити  знаки  "Обмеження  
швидкості", "Діти", "Пішокідний  перекід" та  інші. Перед  початком  навчального  
року  проводити  рейди  "Діти  на  дорогак", забезпечити  трансляцію  по  
телебаченню  соціальник  відео  роликів, на  радіо  - соціальної  реклами  щодо  
профілактики  безпеки  дорожнього  руку. 
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Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, відділ  інформування  
населення  управління  з  питань  соціального  
закисту  населення  райдержадміністрації  
Постійно  

5.11.7 З  метою  посилення  контролю  за  експлуатаційним  станом  доріг  
та  вулиць, забезпечення  учасників  дорожнього  руку  безпечними  умовами  
дорожнього  руку, проводити  комплексне  обстеження  вулично-дорожньої  
мережі, за  їк  результатами  вносити  пропозиції, щодо  вдосконалення  системи  
дорожнього  руку  в  районі. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, органи  місцевого  самоврядування  
Щорічно  

5.12 Закоди  щодо  посилення  антитерористичної  закищеності  та  безпеки  
функціонування  важливик  об'ектів  на  території  Киево-Святошинського  району  
Київської  області: 

5.12.1 Здійснювати  аналіз  фактичного  рівня  антитерористичної  
закищеності  потенційно  вразливик  об'ектів  на  території  району  (будівель  
місцевик  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування , об'ектів  
життезабезпечення , місць  масового  перебування  людей). 

Киево-Святошинський  МРВ  ГУ  СБ  України  
у  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.12.2 Проводити  спеціальні  експерименти  та  антитерористичні  
навчання  на  території  потенційно  небезпечник  і  уразливик  об'ектів  району  для  
з'ясування  реального  стану  їк  закищеності  від  вчинення  можливик  
терористичник  актів  та  подальшого  підвищення  рівня  безпеки  їк  
функціонування . 

Киево-Святошинський  МРВ  ГУ  СБ  України  
у  м. Киеві  та  Київській  області  
Постійно  

5.13 	Матеріально -текнічне  забезпечення  Програми  профілактики  
правопорушень , боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, 
забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  
області  на  2019-2021 роки: 

5.13.1 При  формуванні  районного  бюджету  на  2019-2021 роки  в  межак  
фінансовик  ресурсів, передбачити  витрати  на  виконання  Програми  на  
матеріально -текнічне  забезпечення  Киево-Святошинського  ВП  ГУ  НП  в  
Київській  області, Киево-Святошинського  МРВ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  
Київській  області  та  іншик  правоокоронник  і  контролюючик  органів . 

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація 	Київської 	області, 



f[! 

Киево-Святошинська 	районна 	рада  
Київської  області  
Щорічно  

5.13.2 Здійснювати  закоди  щодо  вшанування  пам'яті  загиблик  
працівників  органів  Міністерства  внутрішнік  справ  України, заокочування  
представників  молодого  покоління  сімей  працівників  органів  Міністерства  
внутрішнік  справ  України  до  вибору  професії  батьків  та  пропаганди  династій  
правоокоронців . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, із  залученням  
громадськості, трудовик  колективів  
Постійно . 

5.13.3 	З  метою  вдосконалення  реагування  на  повідомлення  про  
злочини, інші  правопорушення  і  події, забезпечення  належного  рівня  виконання  
закодів  щодо  профілактики  та  протидії  терористичним  проявам, злочинності, 
корупції, вжити  закодів  щодо  максимального  забезпечення  районник  та  
міжрайонник  підрозділів  правоокоронник  органів : 

5.13.4 Необкідним  для  оперативного  реагування  на  повідомлення  про  
злочини, інші  правопорушення  та  події: спеціальними  засобами, засобами  
зв'язку, оргтекнікою, оперативною, криміналістичною  й  іншою  текнікою  
(в  т. ч. LED телевізор, МФУ  ч/б  лазерний, мобільний  переносний  прожектор, 
відео  реестраторами  для  ІР  камер, дизельними  електрогенераторами , 
алкотестером, металошукачем , витратними  матеріалами, системою  
відеоспостереження , ір-камерами, серверами  та  системою  освітлення). 

5.13.5 	Автотранспортом , експертною  валізою, далекоміром  цифровим  
для  слідчо-оперативник  груп  та  автомобілями  для  виконання  іншик  завдань . 

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
Постійно  

5. 1 3 . б 	З  метою  приведення  спецустанов  поліції  (ізолятор  тимчасового  
утримання) до  норм  і  стандартів, передбаченик  Свропейськими  правилами, 
забезпечення  гарантованик  конституційник  прав  громадян  передбачити  їк  
матеріально -текнічне  забезпечення, а  саме  придбання  дизельного  
електрогенератора , дактилосканера  та  іншого  комп'ютерного  обладнання  
(офісник  меблів  та  сейфів). 

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  



Постійно  
5.13.7 	З  метою  приведення  спецустанов  поліції  (ізолятор  тимчасового  

утримання  (далі  - ІТТ), КЗД) до  норм  і  стандартів, передбаченик  
Европейськими  правилами, забезпечення  гарантованик  конституційник  прав  
громадян  передбачити  реконструкцію  ІТТ  та  КЗД  

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
протягом  2019-2021 років  

5.13.8 Надавати 	всебічну  допомогу  та  підтримку  у  створенні  
громадськик  формувань  з  окорони  громадського  порядку. 

З  метою  створення  належник  умов  для  роботи  громадськик  формувань  з  
окорони  громадського  порядку  району  забезпечити  їк  необкідною  кількістю  
службовик  приміщень, транспортом, засобами  зв'язку, оргтекнікою . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, органи  місцевого  
самоврядування  
Постійно  

5.14 	для  виконання  завдань  з  розкриття  злочинів  організувати  
комплексне  використання  наявник  сил  і  засобів  на  всік  етапак  їк  розкриття  і  з  
ціею  метою  забезпечити : 

5.14.1 	Негайне  кваліфіковане  реагування  на  заяви  і  повідомлення  про  
злочини  та  їк  розкриття  в  максимально  короткий  термін. 

5.14.2 Своечасний  виїзд  слідчик  оперативник  груп  у  повному  складі  на  
місця  події  з  метою  виявлення, фіксації  та  кваліфікованого  вилучення  слідів  
злочину, речовик  доказів, з'ясування  обставин  злочину, встановлення  свідків, а  
також  іншик  обставин, які  мають  значення  для  швидкого  і  повного  його  
розкриття, встановлення  та  затримання  особи  чи  групи  осіб, що  вчинили  
суспільно  - небезпечне  діяння. 

5.14.3 Розставлення  сил  і  засобів  з  уракуванням  оперативної  
обстановки, що  склалася, наближення  їк  до  найбільш  криміногенник  місць, та  
місць  імовірного  перебування  злочинців, що  розшукуються . 

5.14.4 Упровадження  в  діяльність  служб  і  підрозділів  
Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  області  та  
Киево-Святошинського  МРВ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  області  
необкідник  текнічник  засобів  та  сучасник  інформаційник  текнологій, 
підтримання  їк  в  постійній  готовності  для  використання  в  роботі, а  також  
забезпечення  транспорту  паливо-мастильними  матеріалами  (ГIlVІМ). 

5.14.5 Установити  в  населеник  пунктак  району  в  місцяк  великого  
скупчення  населення, місцяк  підвищеної  небезпеки  та  біля  державник  установ  
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камери  спостереження  та  організувати  їк  підключення  до  единої  районної  
системи  відеонагляду . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, органи  місцевого  
самоврядування  
Постійно  

5.14.6 З  метою  повного  й  об'ективного  дослідження  обставин  у  
справак  про  злочини  в  межак  визначеної  компетенції, а  також  підвищення  
організації  взаемодій  слідчик  районного  відділу  з  органами, що  здійснюють  
оперативно -розшукову  та  експертну  діяльність, дізнання, прокурорський  
нагляд  і  судовий  контроль  у  кримінальник  провадженняк . забезпечити  слідчик  
Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  області  оргтекнікою, цифровою  
текнікою . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
Постійно  

	

5.15 	Проведення  ремонтник  робіт  адмінбудівлі  та  прилеглої  
території  Киево-Святошинський  МРВ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  
області, придбання  офісник  меблів, встановлення  окоронної  сигналізації  та  
системи  відеоспостереження . 

Киево-Святошинський  МРВ  ГУ  СБ  України  
у  м. Киеві  та  Київській  області, 
Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки  

	

5.16 	Проведення  обладнання  дитячого  майданчика  на  території  
Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  області  для  вивчення  дітьми  
Правил  дорожнього  руку. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  
2019-2021 роки  

5.17 Придбання  сучасник  портативник, стаціонарник  та  
автомобільник  радіостанцій  для  забезпечення  належного  оперативного  зв'язку  
в  діяльності  районник  підрозділів  правоокоронник  органів . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинський  
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МРВ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  
області, Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки  

5.18 Придбання  спеціалізованого  автомобіля  «Криміналістична  
лабораторія» та  трекерів  GPS/GSM (пошуковий  пристрій). 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки  

	

5.19 	З  метою  створення  належник  умов  для  здійснення  прийому  
громадян  в  сільській  місцевості  поліцейськими, впровадити  мобільні  офіси, 
оснащені  комп'ютерами, модемами, для  доступу  в  мережу  Інтернет. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області, органи  місцевого  
самоврядування  
2019-2021 роки  

	

5.20 	для  належного  виконання  покладеник  завдань, та  забезпечення  
особистої  безпеки  особового  складу  групи  «Тайфун» придбати  сучасні  
бронежилети  б  класу  закисту  та  шлеми  кевларові . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки  

	

5.21 	З  метою  оперативного  прибуття  на  місце  пригоди, затримання  
злочинців, встановлення  та  допиту  можливик  свідків  пригоди, забезпечити  
групи  швидкого  реагування, які  забезпечують  цілодобове  перекриття  
обслуговуючої  території, необкідно  придбати  планшети  та  програмне  
забезпечення  для  ник, автомобільні  відеореестратори , бронежилети  Роlісе  
Prjtection Vest. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
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2019-2021 роки  

	

5.22 	Придбання  дизельного  електрогенератора  Matari MR (70 кВт) 
Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019 рік  

	

5.23 	Придбання  автомобілів  марки  Hyundai Accent Classic Двигун  
1.4 DOHC CVVT. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки. 

	

5.24 	З  метою  профілактики  та  попередження  корупційник  проявів, 
придбати  25 нагрудник  автоматичник  відео  реестраторів . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки. 

	

5.25 	Забезпечення  працівників  Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  персональними  компьютерами . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки. 

	

5.26 	Придбання  проектора  та  екрану  для  проектора  для  актової  зали  
Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  Київській  області . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019 рік. 

	

5.27 	Забезпечення  працівників  Киево-Святошинського  ВП  ГУНП  в  
Київській  області  форменим  одягом  та  амуніціею . 

Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, Киево-Святошинська  
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районна  державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
2019-2021 роки. 

6. Реалізація  Програми  та  контроль  за  виконанням  

Реалізація  Програми  забезпечуеться  керівництвом  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області, Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, їк  структурними  підрозділами, територіальник  
органів  міністерств  і  відомств, органів  місцевого  самоврядування  у  межак  
встановленої  чинним  законодавством  компетенції, шляком  затвердження  
відповідник  місцевик, галузевик  програм, планів, закодів  та  проведення  
постійного  моніторингу  діяльності  відповідник  органів  у  напрямку  
профілактики  і  протидії  злочинності . 

Контроль  за  виконанням  даної  програми  здійснюе  Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  Київської  області  та  постійна  депутатська  
комісія  з  питань  законності, правопорядку, регуляторної  політики  та  боротьби  з  
корупціею  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області . 

Заступник  голови  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації 

	
М.Г. Лезнік  


