
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження Комплексної цільової програми профілактики  
злочинності «Правопорядок» у Києво-Святошинському районі  

на 2012-2015 роки 
 
 

 
Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні” районна рада 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Комплексну цільову програму профілактики злочинності 

«Правопорядок» у Києво-Святошинському районі на 2012-2015 роки (далі-
Програма), що додається. 

2. Рекомендувати міським, селищній та сільським радам Києво-Святошинського 
району передбачати кошти в місцевих бюджетах на відповідні роки для 
забезпечення фінансування заходів Програми. 

3. Києво-Святошинському РВ ГУМВС в Київській області, Прокуратурі Києво-
Святошинського району, Києво-Святошинській районній державній 
адміністрації, постійній депутатській комісії з питань законності, 
правопорядку, регуляторної політики та боротьби з корупцією районної ради 
доповідати на сесії районної ради щодо стану виконання Програми щорічно. 

4. Виконавчому апарату Києво-Святошинської районної ради довести Програму 
до відома та виконання виконавців Програми та до відома міських, селищної та 
сільських рад Києво-Святошинського району. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань законності, правопорядку, регуляторної політики та боротьби 
з корупцією (голова комісії – Подолян П.І.). 
 

 

    

                    Голова ради                              В.В. Луцюк 

 

 

 
м. Київ 
02 березня 2012 року 
№ 184-16-VІ 



               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                               рішенням ХVІ сесії Києво-Святошинської  
                                                               районної ради VІ скликання 
                                                               від 02.03.2012 року № 184-16-VІ 

 
 

Комплексна цільова програма профілактики злочинності «Правопорядок» 
у Києво-Святошинському районі на 2012-2015 роки 

 
 Комплексна програма профілактики злочинності “Правопорядок” на 2011-2015 
роки прийнята з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права 
на звернення, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян, здійснення 
заходів щодо боротьби зі злочинністю, посилення ролі дільничних інспекторів міліції, 
патрульно-постової служби та підрозділів, які безпосередньо працюють із 
населенням. 
 
1. Організаційне забезпечення боротьби зі злочинністю, зв’язок із громадськістю. 
1.1. На основі аналізу результатів виконання комплексної програми профілактики 
злочинності на 2005-2010 роки вжити заходи по усуненню виявлених недоліків. В 
подальшому проводити щорічний аналіз  комплексної програми профілактики 
злочинності на 2012-2015 роки. 

РВ ГУМВС України в Київській  області, РДА, 
районна рада, органи місцевого самоврядування. 
Щорічно до 15 січня. 
 

1.2. Забезпечувати постійне стеження та аналіз за станом оперативної обстановки в 
районі із зосередженням уваги на виявлені факторів, що впливають на загострення 
криміногенної ситуації. З урахуванням  таких факторів і особливостей району, вжити 
заходи, спрямованні на попередження злочинних проявів, насамперед проти 
особистості, у сфері охорони громадського порядку та економіки. 

РВ ГУМВС України в Київській області за участю 
прокуратури району. 

    Щоквартально. 
 

1.3. В засобах масової інформації (далі ЗМІ) висвітлювати найбільш резонансні 
злочини та заходи, що приймаються районним відділом ГУМВС України в Київській 
області по їх розкриттю. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
    Постійно. 
 

1.4. В напрямку співпраці з громадськістю: 
 
1.4.1. Організовувати проведення зустрічей керівників органів місцевого 
самоврядування, керівництва районного відділу з запрошенням працівників галузевих 
служб районного відділу.   
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1.4.2. Регулярно (за графіком) проводити зустрічі  керівництва районного відділу 
ГУМВС України в Київській області з населенням при цьому використовувати 
можливості міських мас-медія. 
1.4.3. Проводити підготовку інформаційних і аналітичних публікацій для преси, а 
також створення тематичних телерадіопрограм. 
1.4.4. Залучати журналістів районних і обласних ЗМІ до підготовки інформаційно-
аналітичних матеріалів про діяльність районного відділу ГУМВС України в Київській  
області. 

РВ ГУМВС України в Київській області, відділ 
інформування населення управління з питань 
соціального захисту населення РДА. 
Постійно. 
 

2. Організаційне забезпечення реалізації громадянами України наданого їм 
Конституційного права на звернення, покращення, удосконалення організації 
їх особистого прийому. 

 
2.1. Аналізувати стан дотримання Закону України “Про звернення громадян” – 
вирішення звернень громадян та надання відповідей їх авторам, терміни розгляду 
звернень громадян, розгляд скарг громадян, особистий прийом громадян, приймати 
заходи щодо поліпшення цієї роботи та інше. 

Районна рада, РДА, РВ ГУМВС України в Київській 
області за участю прокуратури району. 

    Щоквартально. 
 

2.2. Забезпечити постійний моніторинг громадської думки щодо служб районного 
відділу, діяльність яких викликає найбільше нарікань громадян, формування 
негативних рис, які виявляють працівники міліції під час спілкування з громадянами. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА. 
Постійно. 

 
3. Заходи у сфері захисту життя, здоров’я, честі та гідності людини, її майна 

від злочинних посягань. 
 
3.1. З метою підвищення рівня боротьби зі злочинністю і забезпечення громадської 
безпеки, вжити заходи щодо виявлення осіб які незаконно використовують зброю, 
вибухові пристрої та інші загально небезпечні предмети і речовини. Особливу увагу 
приділяти викриттю документуванню та знешкодженню злочинних груп, 
відпрацюванню їх на причетність до нерозкритих злочинів. 

РВ, ВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Київській області.  
    Постійно. 

3.2. На підставі аналізу криміногенної ситуації в районі, організовувати і проводити 
оперативно-профілактичні відпрацювання міст і селищ району із складною 
оперативною обстановкою. 

РВ ГУМВС України в Київській області при сприянні 
районної ради. 

    Постійно. 
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3.3. Провести облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи, 
визнані недієздатними, психічно хворі, хворі на алкоголізм і наркоманію, інші особи, 
які потребують опіки, з метою забезпечення їх особистої безпеки та недопущення 
незаконного відчуження житла. 

Відділ ЖКГ РДА, РВ, комунальні  господарства району,                                                 
міськселищсільради. 

                                                   2012-2015 роки. 
 
3.4. З метою захисту прав найбільш незахищених верств населення, в першу чергу - 
пристарілих та самотніх громадян, забезпечити дотримання вимог чинного 
законодавства України. Здійснювати соціальний супровід громадян, особливо жінок 
та неповнолітніх, які зазнали насильства у сімї. 

Відділ праці та соціального захисту населення, 
служба у справах дітей, РВ. 
Постійно. 

3.5. Започаткувати проведення нарад за участю представників правоохоронних 
органів, молодіжних громадських організацій, районних організацій політичних 
партій, ЗМІ з питань забезпечення охорони прав і свобод громадян, законності та 
правопорядку під час проведення масових заходів громадсько-політичного та 
культурно-мистецького характеру. 

Районний відділ ГУМВС України в Київській 
області, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, ЗМІ. 
Протягом 2012-2015 років. 
 

4. Забезпечення  захисту державного майна та бюджетних коштів усіх рівнів. 
 
4.1. Вжити заходів щодо виявлення і документування фактів зловживань з боку 
посадових осіб підприємств, на яких формуються, зберігаються та використовуються 
запаси державного майнового резерву. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
    Постійно. 
 

4.2. Спільно з іншими правоохоронними та контролюючими органами провести 
перевірки комерційних структур, які займаються незаконним відшкодуванням ПДВ, 
насамперед шляхом завищення закупочних цін на сировину та матеріали. Вжити 
комплекс заходів, спрямованих на виявлення та припинення протиправної діяльності 
з боку посадових осіб податкових органів під час оформлення документів з 
відшкодування ПДВ за експортними контрактами. 

РВ ГУМВС України в Київській області, СДСБЕЗ, 
ДПІ. 

    Постійно. 
 

4.3.Спільно з контролюючими органами вжити комплекс заходів щодо виявлення 
нелегального виробництва алкогольних напоїв, випадків оптової та роздрібної 
торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями і тютюновими виробами, каналів 
надходження в незаконний обіг акцизних марок на ці товари. 

РВ ГУМВС України в Київській області, СДСБЕЗ. 
     Постійно. 
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4.4. Вжити невідкладних заходів щодо виявлення та припинення діяльності 
нелегальних пунктів прийому металобрухту на території району. 

РДА, районна рада, РВ ГУМВС України в Київській 
області. 
Постійно. 

 
5. Заходи у сфері протидії організованій злочинності та корупції. 

 
5.1. Виходячи з наявної інформації і оперативної обстановки, що склалася в районі, 
визначити об’єкти найбільш піддані корупції, скласти схеми корумпованих зв’язків і 
розробити відповідні заходи, спрямовані на їхнє викриття. Особливу увагу приділити 
протидії корупції і злочинним проявам на об’єктах паливно-енергетичного та 
агропромислового комплексів, у сфері приватизації, кредитно-фінансовій і 
банківській сферах. 

РВ ГУМВС України в Київській області, СДСБЕЗ. 
    Постійно. 
 

5.2. Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття 
комерційних структур, інших суб’єктів господарювання, підконтрольних злочинним 
групам та кримінальним авторитетам, взяти їх на оперативний облік.  

РВ ГУМВС України в Київській області, СДСБЕЗ, 
ДПІ. 

    Постійно. 
 

5.3. Проводити комплекс оперативно-розшукових заходів щодо виявлення та 
припинення фактів корупції та хабарництва з боку посадових осіб контролюючих 
органів при здійсненні ними перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
підприємництва. 

РВ ГУМВС України в Київській області, СДСБЕЗ, 
ДПІ. 

    Постійно. 
 

5.4. Вжити додаткових заходів щодо попередження та викриття фактів хабарництва і 
корупції, насамперед в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а 
також повного відшкодування нанесених державі матеріальних збитків. 

РВ ГУМВС України в Київській області, СДСБЕЗ. 
    Постійно. 
 

6. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодь. 
 
6.1. Здійснювати своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну 
перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сімям 
адресної допомоги.  

Служба у справах дітей, відділ у справах сімї , 
молоді та спорту, відділ праці та соціального захисту 
населення, відділ освіти РДА, РВ ГУМВС України в 
Київській області 
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6.2. Організувати роботу щодо протидії втягненню неповнолітніх у заняття 
проституцією та використанню у порнобізнесі через всесвітню мережу Інтернет. 
Вжити заходів щодо виявлення та припинення діяльності фірм, які використовують 
Інтернет для розповсюдження дитячої та підліткової порнографії. 

РВ ГУМВС України в Київській області, служба у 
справах дітей РДА. 

    Постійно. 
 

6.3. Здійснювати заходи по виконанню вимог Закону України “Про попередження 
насильства в сім’ї”. При розслідуванні кримінальних справ цієї категорії вживати 
заходів щодо своєчасного виявлення причин та умов, що сприяють його проявам. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
Постійно. 
 

6.4. З метою виявлення неблагополучних сімей, де є неповнолітні діти, та поліпшення 
індивідуально-профілактичної роботи серед осіб, схильних до вчинення 
правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин, та таких, що втягують 
неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію організувати та провести 
оперативно - профілактичну операцію “Побут”. До проведення заходів залучати 
зацікавлені органи влади, установи, громадськість. 

РВ ГУМВС України в Київській області, служба у 
справах дітей РДА. 

    Постійно. 
 

6.5. З  метою попередження бродяжництва, правопорушень та злочинів серед 
неповнолітніх продовжити проведення комплексних оперативно-профілактичних 
операцій та рейдів: “Підліток”, “Канікули”, “Літо”, “Діти вулиці”, “Урок”. Вжити 
дійові заходи щодо запобігання і ліквідації жебракування дітей, особливо 
використання з цією метою дітей грудного віку. 

РВ ГУМВС України в Київській області, служба у 
справах дітей РДА. 
Щорічно. 
 

6.6.  З метою організації змістовного дозвілля неповнолітніх і молоді, сприяти 
поліпшенню якості культурно-мистецьких акцій, програм, заходів, їх орієнтації на 
підвищення духовності та моральності в суспільстві. 

РВ ГУМВС України в Київській області,  
міськселищсільськвиконкоми. 
2012-2015 роки. 
 

7. Запобігання розповсюдженню наркоманії, пияцтва та алкоголізму. 
 

7.1. Провести комплексні заходи щодо перекриття каналів проникнення в місто 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, систематично приймати 
участь у державних операціях “Канал”. 

 
РВ ГУМВС України в Київській області. 
Постійно. 
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7.2. З метою позбавлення збувальників сировинної бази, основну увагу зосередити на 
виявлені та перекриттю каналів надходження до району наркотичних засобів та 
наркосировини. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
Постійно. 
 

7.3. Здійснювати відпрацювання розважальних закладів і місць масового відпочинку 
молоді (барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо) з метою недопущення поширення 
в них наркотичних речовин. Вжити заходів щодо припинення діяльності об’єктів, де 
будуть виявлені факти торгівлі або вживання наркотиків. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
Постійно. 
 

7.4. Залучати представників релігійних організацій до профілактики алкоголізму, 
наркоманії, інших негативних явищ серед молоді. 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту РДА,  
РВ ГУМВС України в Київській області 

                                                        2012-2015 роки. 
 
7.5. Широко висвітлювати у засобах масової інформації результати боротьби з 
наркозлочинністю. 
                                                    ЗМІ, РВ ГУМВС України в Київській області. 
                                                     Постійно. 
      
8. Заходи в сфері протидії рецидивній злочинності та охорони громадського 

порядку, безпеки дорожнього руху. 
 
8.1. Сприяти соціальній адаптації особам,звільненим з місць позбавлення волі згідно з 
чинним законодавством України.  

Районний центр занятості, РВ ГУМВС України в 
Київській області 

                                                        Постійно. 
 
8.2. З метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі, запобіганню вчинення ними повторних злочинів, вжити заходів щодо 
встановлення в окремих випадках адміністративного нагляду за ініціативою міліції. 
                                                         РВ ГУМВС України в Київській області. 
                                                         Постійно. 
 
8.3. З метою профілактики злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, недопущення 
її крадіжок і втрат здійснювати ретельні перевірки діяльності суб’єктів 
господарювання стосовно дотримання ними порядку придбання та торгівлі 
вогнепальною, холодною, газовою та пневматичною  зброєю. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
Постійно. 
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8.4. Продовжити роботу по впровадженню в діяльність органів внутрішніх справ 
нових форм несення служби. 

РВ ГУМВС України в Київській області. 
Постійно. 
 

8.5. Продовжити роботу щодо створення і забезпечення функціонування в районі на 
підприємствах і в навчальних установах громадських формувань з охорони 
громадського порядку відповідно до Закону України “Про участь громадян в охороні 
громадського порядку та державного кордону”. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА. 
Постійно. 
 

8.6. Для зниження рівня аварійності на дорогах міста визначити місця з інтенсивним 
рухом і при необхідності згідно з вимогами нормативних актів нанести відповідну 
дорожню розмітку, встановити знаки “Обмеження швидкості”, “Діти”, “Пішохідний 
перехід” та інші. Перед початком навчального року проводити рейди “Діти на 
дорогах”, забезпечити трансляцію по телебаченню соціальних відео роликів, на радіо 
– соціальної реклами щодо профілактики безпеки дорожнього руху. 

РВ ГУМВС України в Київській області, ВДАІ, відділ 
інформування населення управління з питань 
соціального захисту населення РДА. 
Постійно. 
 

8.7.  З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, 
забезпечення учасників дорожнього руху безпечними умовами дорожнього руху, 
проводити комплексне обстеження вулично-дорожньої мережі, за їх  результатами 
вносити пропозиції, щодо вдосконалення системи дорожнього руху в районі. 
                                                       ВДАІ, РДУ, органи місцевого самоврядування 

Щорічно. 
 

9. Матеріально-технічне забезпечення профілактики і боротьби зі злочинністю. 
 

9.1. При формуванні районного бюджету на 2011-2015 роки в межах фінансових 
ресурсів, передбачити витрати на виконання програми “Правопорядок” на 
матеріально-технічне забезпечення районного відділу ГУМВС України в Київській 
області та інших правоохоронних і контролюючих органів. 

РДА, районна рада. 
Щорічно. 

9.1.1. Передбачити у районному бюджету на 2013 рік кошти в сумі 300 000 грн. 
(п.9.1 розділу 9 доповнено пп.9.1.1 згідно з рішенням  

Києво-Святошинської районної ради від 28 лютого 2013 року № 293-26-VІ) 
 

9.2. Здійснювати заходи щодо вшанування пам’яті загиблих працівників органів 
Міністерства внутрішніх справ України, заохочування представників молодого 
покоління сімей працівників органів Міністерства внутрішніх справ України до 
вибору професії батьків та пропаганди династій правоохоронців. 
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РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада із залученням громадськості, трудових 
колективів. 
Постійно. 
 

9.3. З метою вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші 
правопорушення і події вжити заходів щодо максимального забезпечення чергових 
частин районного відділу: 
9.3.1.  Необхідним для оперативного реагування на повідомлення про злочини, інші 
правопорушення та події. Спеціальними засобами, засобами зв’язку, оперативною, 
криміналістичною й іншою технікою, витратними матеріалами. 
9.3.2.  Автотранспортом для слідчо-оперативних груп та автомобілями для виконання 
інших завдань. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада. 
Постійно. 
 

9.4. З метою приведення спецустанов міліції (ізолятор тимчасового утримання) до 
норм і стандартів, передбачених Європейськими правилами, забезпечення 
гарантованих конституційних прав громадян передбачити їх матеріально-технічне  
забезпечення. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада. 
Постійно. 

 
9.5. З метою створення належних умов для роботи дільничних інспекторів міліції 
забезпечити їх необхідній кількістю службових приміщень, транспортом, засобами 
зв’язку, оргтехнікою. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада. 
Постійно. 
 

9.6. Для виконання завдань з розкриття злочинів організувати комплексне 
використання наявних сил і засобів на всіх етапах їх розкриття і з цією метою 
забезпечити: 
9.6.1. Негайне кваліфіковане реагування на заяви  і повідомлення про злочини та їх 

розкриття в максимально короткий термін. 
9.6.2. Своєчасний виїзд слідчих оперативних груп у повному складі на  місця події з 

метою виявлення, фіксації та кваліфікованого вилучення слідів злочину, 
речових доказів, з’ясування обставин злочину, встановлення свідків, а також 
інших обставин, які мають значення для швидкого і повного його розкриття, 
встановлення та затримання особи чи групи осіб, що вчинили суспільно – 
небезпечне діяння.  

9.6.3. Розставлення сил і засобів з урахуванням оперативної обстановки, що 
склалася, наближення їх до  найбільш криміногенних місць, та місць 
імовірного перебування злочинців, що розшукуються. 

9.6.4. Упровадження в діяльність служб і підрозділів РВ ГУМВС України в 
Київській області необхідних технічних засобів, підтримання їх в постійній 



 9 

готовності для використання в роботі, та забезпечення транспортом палево–
мастильним матеріалом (ПММ). 

9.6.5. Установка в населених пунктах району в місцях великого скупчення 
населення, місцях підвищеної небезпеки та біля державних установ камер 
спостереження. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада. 
Постійно. 

 
9.7. З метою повного й об’єктивного дослідження обставин у справах  про злочини в 
межах визначеної компетенції, а також підвищення організації взаємодій слідчих 
районного відділу з органами, що здійснюють оперативно-розшукову та експертну 
діяльність, дізнання, прокурорський нагляд і судовий контроль  у кримінальних 
справах забезпечити слідчих районного відділу оргтехнікою, цифровою технікою. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада. 
Постійно. 

 
9.8. Проведення ремонту спортивного залу, розташованого в адмінбудівлі та 
обладнання спортивного майданчика на території районного відділу. 
                                                      РВ ГУМВС в Київській області, РДА,  

районна рада 
2012 рік. 
 

9.9. Придбання сучасних 10 носимих, 2 стаціонарних та 11 автомобільних 
радіостанцій, для забезпечення належного оперативного зв’язку в діяльності 
районного відділу. 
                                                       РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
                                                       районна рада 
                                                       2012-2015 роки. 
 
9.10. Придбання спеціалізованого автомобіля «Криміналістична лабораторія». 
                                                       РВ ГУМВС України в Київській області, РДА,  

           районна рада 
                                                       2012-2015 роки. 
 
9.11. Забезпечення працівників районного відділу форменим одягом та амуніцією. 

РВ ГУМВС України в Київській області, РДА, 
районна рада 

                                                        2013 рік. 
 
9.12. Забезпечення працівників районного відділу, які перебувають на квартирному 
обліку, житлом, а також виділення земельних ділянок під забудову. 

Органи місцевого самоврядування, РДА, районна 
рада, РВ ГУМВС  

                                                        2012-2015 роки. 
 
9.13. Розглянути питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво 
«Будинку правосуддя». 
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РДА, районна рада, територіальне управління 
Державної судової адміністрації України в Київській 
області, прокуратура району,  
 міськселищсільвиконкоми 
2012-2013 роки. 

9.14. Розробка проектно-кошторисної документації будівництва «Будинку 
правосуддя». 

РДА, районна рада, територіальне управління 
Державної судової адміністрації України в Київській 
області, прокуратура району 

  2012-2015 роки 
 

9.15. З метою забезпечення належної реалізації функцій покладених на ДПІ у Києво-
Святошинському районі Київської області опрацювати питання щодо передачі в 
оперативне управління податковій інспекції приміщення необхідних розмірів. 

РДА, районна рада, ДПІ, міськселищсільвиконкоми 
2011-2015 роки 
 

9.16. З метою покращення умов роботи працівників прокуратури Києво-
Святошинського району передбачити у районному бюджеті на 2013 рік кошти в сумі 
500 000 грн. для забезпечення сучасною комп’ютерною та оргтехнікою. 

(розділ 9 доповнено п.9.16 згідно з рішенням  
Києво-Святошинської районної ради від 28 лютого 2013 року № 293-26-VІ) 

 
 Фінансове забезпечення реалізації  програми 
          Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, 
здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 
 
           Система реалізації програми 
           Реалізація програми забезпечується керівництвом районної ради, районної 
державної адміністрації, їх структурними підрозділами, територіальних органів 
міністерств і відомств, міськселищсільвиконкомами у межах встановленої чинним 
законодавством компетенції, шляхом затвердження відповідних місцевих, галузевих 
програм, планів, заходів та проведення постійного моніторингу діяльності 
відповідних органів у напрямку профілактики і протидії злочинності. 
 
           Контроль за виконанням програми  
           Контроль  за виконанням даної програми здійснює Києво-Святошинська 
районна державна  адміністрація та постійна депутатська комісія з питань законності, 
правопорядку, регуляторної політики та боротьби з корупцією районної ради. 
           Керівники задіяних у виконанні Програми підрозділів, організовують 
виконання та забезпечують щоквартальне інформування районної державної 
адміністрації та постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку, 
регуляторної політики та боротьби з корупцією районної ради про стан виконання 
заходів, визначених даною програмою, до 15 числа місяця, наступного за звітним 
кварталом. 
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           Хід виконання програми періодично заслуховується на нарадах, колегіях, 
сесіях районної ради. 
 
 
Начальник Києво-Святошинського РВ  
ГУМВС України в Київській області    Ф.Ф.Краснояров 
 
 


