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Інформація 
про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності в 

м. Кіровограді на 2011 - 2015 роки за друге півріччя 2012 року  
 
В закладах освіти міста на нарадах розглядаються питання щодо 

попередження негативних явищ, бездоглядності та профілактики злочинності в 
молодіжному середовищі, серед учнівської молоді, щоквартально проводиться 
моніторинг стану злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, надаються 
рекомендації щодо поліпшення превентивно-профілактичної роботи з 
попередження дитячої злочинності, негативних звичок та проявів насильства й 
жорстокості, засідання «круглих столів», бесіди «З чого починається злочин?», 
«Відповідальність і вік», лекції «Незнання закону не звільняє від адміністративної 
та кримінальної відповідальності», «Твоє життя – твій вибір», виставки літератури 
в шкільних бібліотеках «Превентивне виховання школярів», класні години «Що 
треба знати про право і закон», «Кожна дитина має право», «Відповідальність 
підлітків за свої вчинки», «Як не стати жертвою злочину». Проводяться семінари з 
питань соціального захисту та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, формування здорового способу 
життя, запобігання вживання наркотичних речовин дітьми, профілактика 
правопорушень, попередження насильства та жорстокості в навчальному закладі 
серед молоді. 

В навчальних закладах проводяться засідання рад профілактики з 
попередження правопорушень серед учнів, які систематично пропускають уроки 
без поважних причин, грубо або неодноразово порушують статут закладу, чинять 
антигромадські дії, вживають наркотичні засоби чи спиртні напої, знаходяться на 
обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей. Працівники соціально-
психологічної служби, класні керівники постійно проводять корекційні бесіди та 
тренінги з учнями девіантної поведінки. Учні «групи ризику» активно залучаються 
до гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах, різноманітних виховних 
заходах, конкурсах тощо.  

Соціально-психологічними службами здійснюються патронажі сімей, де 
проживають діти, які не відвідують навчальні заклади, проводяться профілактичні 
бесіди та складаються відповідні акти, надається правова допомога щодо залучення 
цих учнів до навчання. В кабінетах соціально-психологічної служби та бібліотеках 
створено правові куточки з попередження правопорушень та злочинності серед 
неповнолітніх. 

Для працівників соціально-психологічної служби навчальних закладів 
організовуються семінари-практикуми з питань попередження дитячої та 
підліткової злочинності, в ході яких відбувається ознайомлення з формами та 
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методами профілактичної роботи з даного питання, поширюється передовий 
педагогічний досвід. 

Здійснюється робота по своєчасному виявленню сімей соціального ризику, 
вивчення сімейного клімату неблагополучних родин та своєчасному направленню 
дітей із сімей бездомних громадян до інтернатних закладів, а також проводяться 
профілактичні рейди «Урок», «Діти вулиці», «Вокзал», «Комп’ютерний клуб», 
«Дискотека». 

В закладах освіти створені належні умови для забезпечення змістовного 
дозвілля та зайнятості дітей та учнівської молоді в позаурочний час, працюють 
загальнодоступні гуртки, спортивні секції. Учні «групи ризику» активно 
залучаються до гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах, 
різноманітних виховних заходах, конкурсах тощо.  

В загальноосвітніх навчальних закладах проводяться зустрічі з 
представниками правоохоронних органів, службою у справах дітей, спеціалістами 
наркологічного диспансеру, міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді з метою зосередити основні зусилля на запобіганні і розкритті злочинів, 
спрямованих проти життя, здоров’я неповнолітніх, їх майнових інтересів, 
насамперед розбійних нападів, тяжких тілесних ушкоджень пограбувань, крадіжок, 
шахрайства та інших злочинів. 

Організовуються та проводяться батьківські консультпункти, всеобучі, 
лекторії з метою сприяння духовному розвитку батьків, формування в них 
позитивного ставлення до себе та оточуючих, накопичення досвіду гуманних 
взаємин. В загальноосвітніх навчальних закладах проводяться батьківські збори з 
питань вивчення процесу виховної, профілактичної роботи, зайнятості учнів та 
виконання батьками їх обов’язків по догляду за дітьми.  

В загальноосвітніх навчальних закладах розроблено заходи щодо роботи з 
батьками на основі підтримки традицій вшанування сімейних цінностей та 
сприяння духовної єдності поколінь, поваги до батьків, збереження родинних 
традицій, а також заходи з відзначення Дня Матері, Батька, родинні свята: «Мій 
родовід», «Мамина пісня», «Шануй матір свою, шануй батька свого», «Тепло 
отчого дому», «Мої найдорожчі люди», «Сімейні обереги», «Родина – перша 
школа» та ін. 

Для учнів проводяться благодійні акції «Щедрий врожай», «Милосердя», 
«Різдвяний ангел», класні та виховні години, уроки доброти, години спілкування на 
тему: «Права дітей», «Хто вони, діти вулиці?», «Причини дитячої бездомності», 
«Кожна дитина повинна бути щасливою», «Діти групи ризику», «Бездомність і 
майбутнє», «На світі так бракує доброти». 

В навчальних закладах проводяться семінари-тренінги з питань подолання 
насилля в дитячому та підлітковому середовищі із залученням представників 
дитячої екологічної громадської організації «Флора», класні години на тему: «Стоп 
насильству!», «Як не стати жертвою злочину», «Сім’я не простір для насильства», 
«Моя правова грамотність», «Ідеали свободи та демократії у моїй уяві», з 
обговоренням Конвенції про права дитини, законів України «Про охорону 
дитинства», «Про попередження насильства в сім’ ї», бесіди з батьками щодо 
ознайомлення з основними положеннями Конвенції про права дитини, чинного 
законодавства України про відповідальність батьків за виховання дітей, лекторії на 
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теми: «Любов – найкращий спосіб виховання!», батьківські збори: «Ефективне 
виховання без покарань», «Дитинство без насильства», «Попередження насильства 
в сім’ ї», зустрічі з працівниками правових органів з проблем попередження 
насильства в сім'ї. 

Практичними психологами проведені анкетування учнів з питань обізнаності 
про торгівлю людьми та експлуатацію неповнолітніх. Працівники соціально-
психологічних служб шкіл регулярно проводять дні довіри з метою виявлення 
проблем учнів у їх спілкуванні з батьками, вчителями, однолітками та допомоги у 
їх вирішенні. 

Для школярів проведено цикл бесід, виховних та класних годин на теми: 
«Якщо ви збираєтесь за кордон», «Попередження насильства: подолання 
стереотипів та формування правил безпечної поведінки», «Злочин, який не 
розголошується», «Обережно! Незнайомець!», «Легальне працевлаштування – 
шлях до безпеки», конференції «Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля». 
Учні старших класів відвідували міський центр зайнятості з метою проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно злочинів, пов’язаних з торгівлею 
людьми. 

В навчальних закладах міста організовано перегляд фільмів, роликів 
соціального спрямування з подальшим обговоренням «Станція призначення – 
життя», «Торгівля жінками», «Третє тисячоліття – рабство існує», «Торгівля 
людьми – це може трапитись з кожним». Дітей залучено до огляду статей 
періодичної преси з питань торгівлі людьми. 

13 грудня 2012 року за ініціативи служби у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради для заступників директорів з виховної 
роботи проведено семінар: «Профілактика правопорушень у дитячому середовищі» 
за участю кримінальної міліції у справах дітей Кіровоградського МВ УМВС 
України в Кіровоградській області, Кіровоградського міського управління юстиції, 
Кіровоградського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції 
управління державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області, 
Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, 
комунального закладу «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер», 
громадської організації «Центр розвитку суспільства». 

У дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради відповідно до планів роботи педагогами-
організаторами проводяться бесіди, виховні години, дні правового інформування з 
питань попередження насильства в сім’ ї. Під час заходів розповсюджується 
друкована продукція, яку надає управління у справах сім’ ї та молоді 
Кіровоградської облдержадміністрації. Постійно здійснюється залучення дітей, які 
перебувають на обліку служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах 
дітей і дітей з девіантною поведінкою, до участі у гуртках та секціях (у ІІ півріччі 
2012 року залучено 16 дітей).  

Для забезпечення зайнятості дітей та підлітків під час літніх канікул відділом 
сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради проводились оплачувані громадські 
роботи. За рахунок коштів міського бюджету 7 молодіжних трудових загонів 
(173 особи) у червні-липні 2012 року виконували роботи з благоустрою міста, за 
що їм нарахована та виплачена заробітна плата у сумі 49,551 тис. грн.  
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Відділом сім’ ї та молоді міської ради започатковано та продовжується 
практика проведення Днів правових знань в усіх вищих навчальних закладах міста. 
Мета даних заходів – профілактика протиправних дій в молодіжному середовищі, 
поширення правових знань серед студентів, підвищення рівня правової культури. У 
ІІ півріччі 2012 року Дні правових знань проведено у Кіровоградському 
національному технічному університеті (далі – КНТУ), Кіровоградському 
музичному училищі, Кіровоградському комерційному технікумі, машинобудівному 
коледжі КНТУ, Кіровоградському будівельному коледжі. Доповідачами були 
заступники управлінь освіти і науки, охорони здоров’я, внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації. В рамках щорічної Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» відділом сім’ ї та молоді Кіровоградської міської 
ради спільно з українським фондом «Благополуччя дітей» в обласній універсальній 
науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського 23, 24 листопада 2012 року проведено 
тренінг «Дитинство без насилля». В заході взяли участь 27 осіб, психологи та 
вихователі дошкільних навчальних закладів міста Кіровограда, педагоги-
організатори дитячо-юнацьких клубів, представники Кіровоградського міського 
центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, фахівці служби у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Учасники тренінгу 
ознайомилися з новими методами виховання дітей та отримали відповідну 
друковану продукцію для практичного використання в роботі. Також відділом сім’ ї 
та молоді спільно з Кіровоградським міським управлінням юстиції організовано і 
проведено правову гру серед команд вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів 
акредитації на знання основних засад Конституції України та загальної декларації 
прав людини. У заході взяли участь команди Кіровоградського комерційного 
технікуму, машинобудівного коледжу КНТУ, Кіровоградського будівельного 
коледжу, Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, Кіровоградського 
коледжу статистики.  

З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань 
запобігання насильству в сім’ ї, застосування сучасних форм та методів роботи з 
особами, які вчинили насильство в сім’ ї, та їх жертвами працівниками відділу сім’ ї 
та молоді міської ради здійснюється розповсюдження тематичної друкованої 
продукції в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання, загальноосвітніх 
закладах та вищих навчальних закладах міста.  

За ІІ півріччя 2012 року організованими формами оздоровлення було 
охоплено 432 дитини міста, з них: в МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» - 
76 дітей, в санаторних закладах – 92 дитини. Контролюючими органами 
здійснюється постійний контроль за дотриманням чинного законодавства України 
при направленні неповнолітніх дітей пільгових категорій на літнє оздоровлення та 
відпочинок, порушень законодавства не виявлено. 

Протягом 2012 року до Кіровоградського міського центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді (далі – Центр) надійшло 3 заяви стосовно вчинення 
насильства в сім’ ї. З метою захисту прав дітей від насильства та жорстокого 
поводження, відповідно до Порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ ї, 
молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення 
заходів з попередження насильства в сім’ ї, в зазначений термін про випадки 
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вчинення насильства в сім’ ї або реальну загрозу його вчинення було 
поінформовано відповідні органи влади. Здійснено 4 соціальні інспектування за 
місцем проживання сімей, 1 сім’ю взято під соціальний супровід. Психологами 
зазначеного Центру було проведено психологічне обстеження дітей на предмет 
визначення їх психологічного стану та відношення до батьків. З батьками 
проведено профілактичну роботу, надано соціально-педагогічні, інформаційні та 
психологічні послуги. Загалом 7 особам надано 23 соціальні послуги. 

З метою профілактики та попередження насильства в сім’ ї в рамках щорічної 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в загальноосвітніх та професійних 
закладах міста проведено 17 інформаційно-просвітницьких заходів з питань 
протидії насильству. Загальна кількість учасників, охоплених заходами – 420 осіб. 
На сайті Центру розміщено статтю «За зачиненими дверима» з метою 
профілактики насильства.  

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
проведено 125 профілактичних рейдів (за ІІ півріччя 2012 року - 56). Під час рейдів 
відвідано 218 сімей (у ІІ півріччі - 96), які опинились у складних життєвих 
обставинах. Перед органами внутрішніх справ порушено 21 клопотання про 
притягнення батьків до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення за невиконання батьківських 
обов’язків (у ІІ півріччі 2012 року - 12). До комунальної установи «Притулок для 
дітей «Надія» служби у справах дітей Кіровоградської обласної державної 
адміністрації влаштовано 13 безпритульних дітей (у ІІ півріччі 2012 року - 6), до 
Кіровоградської дитячої обласної лікарні – 5 дітей (у ІІ півріччі 2012 року - 2), які 
потребували лікування у стаціонарних умовах. 

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
з 30 навчальними закладами міста узгоджені плани спільної роботи щодо 
профілактики правопорушень серед учнів, попередження дитячої бездоглядності та 
безпритульності, залученню дітей до навчання. 

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
проведено 6 перевірок стану виховної роботи з профілактики правопорушень у 
загальноосвітніх та спеціальних закладах м. Кіровограда.  

У навчальних закладах міста проведені заходи профілактичного характеру: 
9 бесід, 2 лекції на правову тематику, 7 засідань ради профілактики правопорушень 
серед учнів. 

Списки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою 
зайнятості підлітків у позаурочний час направлені до відділу сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради, з 98 дітей безкоштовно відвідують гуртки у дитячо-
юнацьких клубах за місцем проживання 36. 

У рамках легкоатлетичних змагань «Олімпійське літо», присвячених 
ХХХ літнім Олімпійським іграм, проведено спортивно-масові заходи на 
майданчиках по вул. 40-річчя Перемоги, 184, вул. Повітрянофлотській, 42, 
вул. Казанській, 16, вул. Куйбишева, 1-б та в парку культури і відпочинку 
«Ковалівський», під час яких до занять спортом залучено близько 800 дітей.  

Спільно з Кіровоградським міським центром фізичного здоров'я населення 
«Спорт для всіх» протягом ІІ півріччя 2012 року проведено 29 спортивно-масових 
заходів за місцем проживання дітей, зокрема: 7 «Днів здоров’я» в загальноосвітніх 
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навчальних закладах; спортивно-масові заходи з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, в рамках Всеукраїнської акції «Ти 
зможеш, якщо зміг я!» з нагоди свята Святителя Миколая Чудотворця та 
Новорічних свят; спортивно-масові заходи з нагоди державних свят, ювілейних і 
пам’ятних дат. Загалом у заходах взяли участь 3925 юних мешканців міста. 

Протягом ІІ півріччя 2012 року в мікрорайонах міста збудовано 7 та 
реконструйовано 2 спортивні майданчики. 

Спільно з Кіровоградським міським центром фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» в ІІ півріччі 2012 року проведено «Дні здоров’я» в 
загальноосвітніх навчальних закладах № 8, 12, 16, 21, 22, 23, 32, під час яких до 
занять фізичною культурою та спортом залучено 308 дітей. 

На виконання вимог законів України «Про заборону грального бізнесу в 
Україні», «Про захист суспільної моралі» розпорядженням міського голови 
від 02.03.2011 № 35 затверджено склад та положення про робочу групу з контролю 
за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності, яким належать 
комп’ютерні «інтерактивні» клуби на території м. Кіровограда, вимог чинного 
законодавства щодо заборони грального бізнесу. 

До складу робочої групи увійшли: оперуповноважений управління державної 
служби боротьби з економічною злочинністю управління внутрішніх справ в 
Кіровоградській області; начальник спеціалізованої інспекції Кіровоградської 
міської ради; помічник лікаря-гігієніста відділу комунальної гігієни 
ДЗ «Кіровоградська міська санітарно-епідеміологічна станція Міністерства 
охорони здоров‘я України»; заступник начальника відділу наглядово-
профілактичної діяльності на об‘єктах та новобудовах УМНС України в 
Кіровоградській області; старший оперуповноважений ВПНОПТ ГВПМ 
Кіровоградської ОДПІ; завідувач та головний спеціаліст сектора захисту прав 
споживачів управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради. 

У ІІ півріччі 2012 року перевірки не проводились у зв’язку з припиненням 
діяльності гральних закладів. 

На виконання рішення Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року 
№ 570 «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда» працівниками 
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради спільно з працівниками органів внутрішніх 
справ проведено рейди, в ході яких обстежено 38 об’єктів торгівлі та ресторанного 
господарства. При цьому було встановлено, що на 25 об’єктах режим роботи у 
нічний час не порушувався, після 22.00 працювали тільки об’єкти, яким рішенням 
виконавчого комітету встановлено режим роботи у нічний час. На 13 об’єктах 
встановлено порушення режиму роботи (працювали після 22.00), а саме в 
магазинах: «Копілка» по вул. Володарського, 1/60; «Макс-плюс» по 
вул. Космонавта Попова на ринку «Жемчуг» ФОП Божко І.М.; «Гастроном» по 
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 ФОП «Волошаненка А.С.»; «Копілка» по 
вул. 50 років Жовтня, 1-а; «Слов’янський» ТОВ магазин «Слов’янський» по 
вул. Жовтневої революції, 66-а; «АДН» по вул. Волкова біля будинку № 26, 
ПП «АДН Плюс»; «Ніка» по вул. Волкова, 28, корп. 3 ФОП Божко І.М.; «Тріада» 
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по вул. Бєляєва, 8 ТКФ «Тріада», кафе: «Пітон» по вул. Космонавта Попова, 16/17 
ФОП Кояви Ю.М.; «Фенікс» по вул. Гоголя, 80-ж, ФОП Фоменко І.М.; «Аліса» по 
вул. Гоголя, 80-с ФОП Громової В.Б.; «Акваріум» по вул. Гоголя, 80-к 
ФОП Громової В.Б.; «Золоті куполи» по вул. Гоголя, 78-а ФОП Шкуруп Т.П. 

Крім того, на 2 об’єктах були виявлені порушення Правил торгівлі 
алкогольними напоями, а саме в павільйоні «Лукошко» по вул. Микитенка, 33 
ФОП Дяченко Н.П; кафе «Фенікс» по вул. Гоголя, 80-г ФОП Фоменко І.М. 

В ході рейдів за ст. 155 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення складено 6 адмінпротоколів. 

За ІІ півріччя 2012 року адмінкомісією при міськвиконкомі розглянуто 
11 адмінпротоколів за ч. 2 ст. 156. З них – 4 адмінпротоколи за продаж 
неповнолітнім особам алкогольних напоїв. До порушників застосовані штрафні 
санкції в розмірі 510 грн. 

Одними із актуальних питань сьогодення залишається легалізація виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. 

Використання праці працівників без належного оформлення трудових 
відносин (ст. 21, 24, 24-1 Кодексу законів про працю України) є одним з досить 
розповсюджених порушень у сфері трудових відносин, а приховування реальної 
зайнятості, в свою чергу, породжує як зменшення доходної часті бюджету та 
фондів обов'язкового державного соціального страхування, кошти яких 
направляються на виконання функцій держави, так і соціальну нестабільність в 
суспільстві. 

В Кіровоградській міській раді продовжувала роботу міська робоча група з 
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

За 11 місяців 2012 року міською робочою групою проведено 20 засідань, на 
які були запрошені керівники 465 підприємств міста, які, за даними управління 
Пенсійного фонду України в місті та Кіровоградської об’єднаної державної 
податкової інспекції, виплачують заробітну плату в розмірі нижчому за 
мінімальний. Кіровською та Ленінською робочими групами проведені 23 засідання, 
на які запрошені 610 керівників підприємств-порушників трудового законодавства. 

Крім того, здійснено обстеження 1468 підприємств міста, за результатами 
чого на 677 підприємствах були виявлені порушення в частині наявності тіньових 
робочих місць у кількості 500 одиниць. За цей же період уже легалізовані трудові 
відносини між роботодавцями та 430 найманими працівниками. 

З метою сприяння запобігання та протидії проявам «тіньової зайнятості» 
періодично проводяться прес-конференції щодо ситуації на ринку праці в місті, 
стану виплати заробітної плати та легалізації зайнятості населення. 

Систематично з керівниками підприємств міста організовуються співбесіди 
щодо підвищення рівня середньомісячної зарплати працівникам, укладення 
колективних договорів. 

За 2012 рік управлінням економіки Кіровоградської міської ради було 
організовано 12 засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків та ефективного використання бюджетних коштів, на яких 
неодноразово заслуховувались керівники всіх комунальних підприємств. За 
результатами розгляду членами міської комісії керівникам підприємств були надані 
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необхідні рекомендації та прийняті відповідні рішення щодо сприяння 
підприємствам у вирішенні проблемних питань.  

З метою недопущення зростання податкового боргу по м. Кіровограду 
Кіровоградською міською радою звільнено від сплати земельного податку на 
2013 рік: КП «Трест зеленого господарства», КП «Кіровоградська аварійно-
диспетчерська служба», КП «Теплоенергетик», ККПЕЗО «Міськсвітло», КП по 
утриманню шляхів.  

Виконавчими органами Кіровської та Ленінської районних у місті 
Кіровограді рад проводиться робота щодо виконання заходів щодо реалізації 
Комплексної програми профілактики злочинності в м. Кіровограді. 

Так, з головами квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда 
організовано та проведено зустріч за участю заступника начальника сектору 
дільничних інспекторів міліції Кіровського відділу Кіровоградського міського 
відділу УМВС України в Кіровоградській області Пантюхова Ю.В. щодо взаємодії 
дільничних інспекторів міліції Кіровського відділу з представницькими органами 
самоорганізації населення. 

Окрім того, голови квартальних комітетів району щомісячно надають до 
виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради інформацію 
відносно осіб, які не працюють, схильні до скоєння злочинів та ведуть 
антисоціальний спосіб життя. Відповідна інформація направляється до Кіровського 
відділу міліції Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області для 
відповідного реагування та вжиття профілактичних заходів з відповідною 
категорією населення. 

Проводяться перевірки стану використання трудових ресурсів на 
підприємствах, в установах та організаціях району, під час яких звертається увага 
на дотримання встановленої квоти щодо працевлаштування соціально-
незахищених верств населення, у тому числі осіб, звільнених після відбування 
покарання або примусового лікування на підставі вимог статті 5 Закону України 
«Про зайнятість населення». 

 
 
 

Начальник юридичного відділу            О.Колюка 


