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Інформація
про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності в
м. Кіровограді на 2011-2015 роки за перше півріччя 2012 року
З метою реалізації заходів Комплексної програми профілактики
злочинності в м. Кіровограді на 2011-2015 роки протягом першого півріччя
2012 року проведена наступна робота.
В навчальних закладах міста проводяться засідання Ради профілактики для
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.
В закладах освіти розглядаються питання попередження негативних явищ,
бездоглядності та профілактика в молодіжному середовищі серед учнівської
молоді на нарадах, проводиться щоквартально 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 навчальних закладах
серед молоді.
Соціально-психологічними службами здійснюються патронажі до 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 по попередженню
правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.
Для працівників соціально-психологічної служби навчальних закладів
організовуються семінари-практикуми з питань попередження дитячої та
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підліткової злочинності, в ході яких відбувається ознайомлення з формами та
методами профілактичної роботи з даного питання, поширюється передовий
педагогічний досвід.
Здійснюється робота по своєчасному виявленню сімей соціального ризику,
вивчення сімейного клімату неблагополучних родин та своєчасне направлення
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 духовній 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 теми:
«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, що регулює питання відповідальності батьків за
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виховання дітей, лекторій з 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», «Насилля в сім’ї».
Практичні психологи провели анкетування учнів з питань обізнаності про
торгівлю людьми та експлуатацію неповнолітніх. Працівники соціальнопсихологічних 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 з тем:
«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 організували перегляд фільмів та 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.
Управління освіти Кіровоградської міської ради 30 березня 2012 року
провело засідання за круглим столом з питання: «Профілактика правопорушення
та злочинності серед неповнолітніх в навчальних закладах міста» за участю
відділів кримінальної міліції у справах дітей Ленінського та Кіровського ВМ
КМВ УМВС України в Кіровоградській області, Кіровоградського міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кіровоградської міської ради
та загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Питання
стану
профілактики
злочинності,
бездоглядності
та
безпритульності дітей розглянуто на колегії управління освіти Кіровоградської
міської ради (протокол № 7 від 27.01.2012).
Протягом червня 2012 року на території міста Кіровограда функціонував
41 дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх
навчальних закладах міста з харчуванням за рахунок коштів міського бюджету та
батьківських коштів. Тривалість змін під час літнього оздоровлення та
відпочинку – 14 днів.
У першу чергу можливість пільгового літнього оздоровлення надавалась
дітям із малозабезпечених сімей, дітям-сиротам, дітям, які залишилися без
піклування батьків, дітям-інвалідам, дітям із багатодітних сімей, дітям, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітям із сімей військовослужбовців та
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов’язків. Також до літнього відпочинку та оздоровлення були залучені діти,
схильні до правопорушень.
В дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням організовані та
проведені виховні, розважальні, культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі та
спортивні заходи, направлені на залучення молоді до здорового способу життя.
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Для організації змістовного дозвілля дітей проведені екскурсії по місту та
мальовничим куточкам рідного краю, працювали комп’ютерні класи, ігрові
кімнати, відеозали, бібліотеки, спортивні зали.
Відділом сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради постійно
здійснюється залучення дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей
та кримінальної міліції у справах дітей, з девіантною поведінкою до участі у
гуртках та секціях дитячо-юнацьких клубів. У 2011 році 18 таких дітей займалися
у гуртках та секціях, у 2012 році – 24. Для забезпечення зайнятості дітей та
підлітків під час літніх канікул проводяться оплачувані громадські роботи, на які
міським бюджетом у 2012 році передбачені кошти у сумі 50 тис. грн. Станом на
01.07.2012 відпрацювало 3 загони (74 особи).
Відділом сім’ї та молоді міської ради започатковано та продовжується
практика проведення Днів правових знань в усіх вищих навчальних закладах
міста. Мета цих заходів – профілактика протиправних дій в молодіжному
середовищі, поширення правових знань серед студентів, підвищення рівня
правової культури.
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, загальноосвітніх закладах та вищих
навчальних закладах міста.
На базі бібліотеки ім. Д.І.Чижевського проведено два інформаційні заходи
для студентів. При виїзді за кордон танцювальних колективів дитячо-юнацьких
клубів відділу сім’ї та молоді міської ради з керівниками проводиться бесіда по
попередженню торгівлі людьми, у свою чергу керівники колективів проводять
бесіди з дітьми та їх батьками.
Протягом І півріччя поточного року в 9 дитячо-юнацьких клубах за місцем
проживання в рамках правової освіти спеціалістами служби у справах дітей
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради проведено бесіди із
340 вихованцями.
У рамках загальноміських профілактичних заходів «Діти вулиці» проведено
65 рейдів, виявлено 47 бездоглядних дітей. За підсумками цієї роботи до
комунальної установи «Притулок для дітей «Надія» служби у справах дітей
Кіровоградської обласної державної адміністрації тимчасово влаштовано 8 дітей,
до закладів охорони здоров’я – 3.
Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради проведено 146 перевірок умов проживання дітей у сім’ях, які опинились у
складних життєвих обставинах. Перед органами внутрішніх справ порушено
16 клопотань щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за
неналежне виконання ними батьківських обов’язків по утриманню та вихованню
дітей.
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За І півріччя 2012 року до Кіровоградського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді надійшло 2 заяви стосовно вчинення насильства в
одній сім’ї. За місцем проживання сім’ї проведено соціальне інспектування.
Загалом, 5 особам надано 18 соціально-педагогічних та психологічних послуг.
З метою профілактики та попередження насильства в сім’ї, в рамках
щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та на виконання Плану
спільних заходів Кіровоградської обласної державної адміністрації та управління
МВС України в Кіровоградській області щодо виконання в області Закону
України «Про попередження насильства в сім’ї» на 2012-2013 роки в
загальноосвітніх закладах міста в першому півріччі 2012 року проведено
8 інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів з питань протидії насильству.
Загальна кількість учасників, охоплених заходами, – 210 осіб.
В рамках легкоатлетичних змагань «Олімпійське літо» та спортивного свята
«Олімпійський день бігу», присвяченого 118 річниці відродження Олімпійських
ігор і створення Міжнародного олімпійського комітету, 23 травня 2012 року
відбувся легкоатлетичний забіг від Фортечних валів до площі імені Кірова, в
якому взяли участь близько 1500 осіб.
По завершенні масового забігу всі його учасники отримали відповідні
сертифікати, а наймолодший і найстаріший учасники та найкраща спортивна
родина – цінні подарунки від організаторів заходу.
Для юних спортсменів було проведено вікторину на олімпійську тематику,
а також нагороджено переможців конкурсу на кращий малюнок, присвячений
Олімпійському дню.
З учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл проведено «Олімпійські
уроки».
Спільно з Кіровоградським міським центром фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» з початку року проведено 45 спортивно-масових заходів за
місцем проживання дітей, зокрема: Всеукраїнська акція «День здоров’я»,
Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», проводилися
спортивно-масові заходи з нагоди Дня захисту дітей. Загалом у заходах взяли
участь 3398 юних мешканців міста.
Протягом першого півріччя 2012 року в мікрорайонах міста збудовано 5 та
реконструйовано 3 спортивні майданчики.
Спільно з Кіровоградським міським центром фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» в першому півріччі проведено 10 Днів здоров’я в
загальноосвітніх навчальних закладах № 1, 6, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 29, під час яких
до занять фізичною культурою та спортом залучено 441 дитину.
Одними із актуальних питань сьогодення залишаються легалізація виплати
заробітної плати та зайнятості населення.
Використання праці робітників 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 частини бюджету та
фондів обов’язкового державного соціального страхування, кошти яких
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направляються на виконання функцій держави, так ї соціальну нестабільність в
суспільстві.
На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16 лютого 2010 року № 104-р розпорядженням міського голови
від 11 липня 2011 року № 112 була створена міська робоча група з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
З початку року міською робочою групою проведено 11 засідань, на які були
запрошені керівники 185 підприємств міста, що, 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 11 засідань, на які
запрошені 227 керівників підприємств-порушників трудового законодавства.
Крім того, ними здійснено обстеження на 432 підприємствах. До того ж,
Кіровоградською ОДПІ окремо були проведені 66 перевірок.
За результатами рейдів на 108 підприємствах були виявлені порушення в
частині наявності тіньових робочих місць у кількості 101 одиниці.
За цей же період уже легалізовані трудові відносини між роботодавцями та
140 найманими працівниками.
Питання щодо запобігання та протидії проявам «тіньової зайнятості»
періодично висвітлюються на прес-конференціях 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.
З метою скорочення податкового боргу підприємств комунальної власності
м. Кіровограда були вжиті наступні заходи по скороченню податкового боргу:
заслуховування на засіданні міської комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та ефективного використання бюджетних коштів
керівників підприємств міста Кіровограда, які, за даними податкової інспекції,
мають податкову заборгованість по сплаті податків та зборів до місцевого
бюджету. Станом на 01.07.2012 проведено 5 засідань комісії, за результатами
яких прийняті відповідні рішення та рекомендації; від реалізації спільних заходів
із податковою інспекцією до місцевих бюджетів протягом січня-червня 2012 року
направлено коштів на суму 6,8 млн. грн. в рахунок погашення податкової
заборгованості, в тому числі від реалізації майна – 86,6 тис. грн.
Станом на 01.06.2012 житлово-комунальними підприємствами вживаються
наступні заходи щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом
України:
ЖЕК № 1 – заборгованість у сумі 91,9 тис. грн., поточної заборгованості
немає, погашення боргу по нарахованих штрафних санкціях проводиться згідно з
графіком розстрочення;
КРЕП № 3 – заборгованість у сумі 458,3 тис. грн., справа перебуває на
розгляді апеляційного суду м. Дніпропетровська, договір про розстрочення боргу
по штрафних санкціях та пені не укладався;
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КРЕП № 6 – заборгованість у сумі 200,1 тис. грн., поточної заборгованості
немає. Погашення боргу по нарахованих штрафних санкціях та пені проводиться
згідно з графіком розстрочення та виплачується щомісячно в сумі 6471,00 грн.;
ЖЕК № 7 – заборгованість у сумі 37,6 тис. грн., погашення боргу по
внесках до ПФУ минулих років проводиться згідно з графіком розстрочення,
погашення 190,6 тис. боргу по штрафних санкціях та пені тимчасово призупинено
у зв’язку із перерахуванням підприємством першочергових платежів та
податкових зобов’язань;
КРЕП № 11 – заборгованість у сумі 166,9 тис. грн. У зв’язку із важким
фінансовим станом підприємства у травні 2012 року не виконані зобов’язання
щодо сплати щомісячного боргу у повному обсязі. Керівником затверджено
заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємства;
ЖЕК № 12 – заборгованість у сумі 936,7 тис. грн. У зв’язку з
важким фінансовим станом підприємства та невідповідності тарифу до
собівартості утримання житлового фонду тимчасово припинено погашення боргів
по внесках минулих років, штрафних санкціях та пені для недопущення
заборгованості по виплатах заробітної плати працівникам підприємства;
КП «Теплоенергетик» – заборгованість у сумі 117,0 тис. грн. По існуючій
заборгованості проведено розстрочення боргу. Згідно з графіком розстрочення
підприємством проводиться погашення боргу по внесках. Так, за травень
2012 року сплачено 126,0 тис. грн. На оплату фінансових санкцій у сумі
1800,0 тис. грн. на підприємстві відсутні кошти, оскільки першочергово кошти
витрачаються на оплату енергоносіїв;
КП «КАДС» – заборгованість у сумі 69,3 тис. грн. Погашення боргу по
внесках, нарахованих штрафних санкціях можливе у разі фінансування з міського
бюджету. З метою погашення боргів перед ПФУ (43,33 тис. грн. поточних
штрафів) підприємством проводиться відповідна робота в частині надання
платних послуг. Розстрочені штрафи минулих років складають 1,2 тис. грн.
КП по утриманню шляхів – поточна заборгованість у сумі 574,2 тис. грн.
Погашення 23,5 тис. грн. боргу по внесках до ПФУ, нарахованих штрафних
санкціях та пені минулих років проводиться згідно з графіком розстрочення;
КП «Трест зеленого господарства» – 230,6 тис. грн. заборгованості минулих
років. Справа перебуває в Дніпропетровському апеляційному адміністративному
суді. На даний момент проводиться розстрочення суми боргу (недоїмка минулих
періодів, штрафні санкції та пеня). 102,8 тис. грн. заборгованості буде погашено
після виплати заробітної плати;
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ УНГА – поточна заборгованість складає
1152,6 тис. грн.;
КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» – заборгованість у
сумі 184,3 тис. грн. Кіровоградським окружним адміністративним судом
25.08.2011 прийнято рішення про стягнення з підприємства боргу. Згідно з
нормами Кодексу адміністративного судочинства України, а саме ст. 263, після
отримання постанови про відкриття виконавчого провадження підприємство має
намір звернутися до суду з заявою про розстрочення виконання судового рішення
на 5 років. Оплата штрафів та пені у сумі 10,8 тис. грн. проводиться згідно з
графіком розстрочення від 10.05.2011.
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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 працівники Управління державної служби
боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Кіровоградській області,
ДЗ «Кіровоградська міська санітарно-епідеміологічна станція Міністерства
охорони здоров’я України», Кіровоградська об’єднана державна податкова
інспекція, УМНС України в Кіровоградській області, управління по сприянню
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської
міської ради, начальник спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради,
помічник лікаря-гігієніста відділу комунальної гігієни.
Робочою групою 26.01.2012 обстежено 16 об’єктів господарської
діяльності, в результаті чого встановлено:
вул. Космонавта Попова, 30 (біля магазину «Август») – приміщення з
зовнішньою вивіскою «Комп’ютерний клуб» та приміщення з зовнішньою
вивіскою «гральні автомати» зачинені, без обладнання;
вул. Космонавта Попова, 26, к. 1 – у приміщенні розташований магазин
«Шара». Власник ПП Дунаєв П.В. Попереднє використання приміщення – зал
гральних автоматів;
вул. Космонавта Попова, 18 – приміщення, в якому був розташований
гральний заклад, зачинено, не працює;
вул. Космонавта Попова, 15 – у приміщенні розташований магазин «Одяг
для всіх». Власник Сокирка Н.П. Попереднє використання приміщення – зал
гральних автоматів;
вул. Космонавта Попова (біля буд. № 20), на території ринку «Жемчуг»
ПП «Кіровоград-буддизайн» – у приміщенні розташований магазин «Новая
одежда». Власник ПП Бадица В.О. Ломбард ПТ «Ломбард» Золотий стандарт»
Переверзєв І.В. і компанія». Попереднє використання двох приміщень – зал
гральних автоматів;
вул. Генерала Жадова, 23-а – приміщення з зовнішньою вивіскою «Відео
розваги» зачинено, не працює;
вул. Пацаєва, 14/2 – у приміщенні розташовані «Черняхівські ковбаси».
Директор магазину Козирев В.М. Попереднє використання приміщення – зал
гральних автоматів;
просп. Правди, 1-а – приміщення, в якому був розташований зал гральних
автоматів, зачинено, не працює;
просп. Правди, 1 – приміщення, в якому був розташований зал гральних
автоматів, зачинено, не працює;
вул. Героїв Сталінграда, 7 (ринок «Європейський» ТОВ «ХХІ вік») – у
приміщенні розташований магазин «Цифротех». Власник Стрижаков А.О.
Попереднє використання приміщення – зал гральних автоматів;
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вул. Яновського (біля комбінованого ринку підприємства «Кооперативний
ринок» облспоживспілки) – у приміщенні розташований магазин «Спорттовари».
Попереднє використання магазину – зал гральних автоматів;
вул. Волкова, 11/1 – у приміщенні розташований магазин «Все для
рибалки». Власник Бердкин А.С. Попереднє використання приміщення – зал
гральних автоматів;
Центральний сквер – приміщення, в якому був розташований гральний
заклад, зачинено, не працює;
вул. Тимірязева, 66/44 – приміщення, в якому був розташований гральний
заклад, зачинено, не працює.
Робота робочої групи продовжується.
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» проведена наступна
робота.
За звітний період працівниками органів міліції виявлено 33 порушення, про
що складено адмінпротоколи. З них по 6 протоколах застосовано штрафні санкції
від 510 до 850 грн., за підсумками розгляду по 4 протоколах справу закрито, по
7 протоколах матеріали передані до державної виконавчої служби.
Протоколи складені по наступних адміністративних правопорушеннях
(ст. 155, ст. 156, 156-1), а саме: продано пива неповнолітній особі – 7; продано
слабоалкогольних та алкогольних напоїв неповнолітній особі – 18; 29.02.2012 та
06.03.2012 року разом з працівниками органів міліції у нічний час доби проведені
рейди щодо дотримання підприємствами торгівлі та ресторанного господарства
встановленого режиму роботи та Правил продажу алкогольних напоїв. Всього
перевірено 7 об’єктів, при цьому виявлено, що 5 магазинів працювали та
здійснювали продаж алкогольних напоїв після 22.00 (складено адмінпротоколи).
Магазини ТОВ «Вересень-плюс», на виконання рішення міської ради,
змінили режим роботи і працюють з 7.00 до 22.00 та не здійснюють продаж
алкогольних напоїв після 22.00.
Всього право на роботу у нічний час мають 32 об’єкти, у т.ч.: торгівлі – 21,
ресторанного господарства – 9, нічні клуби – 2.
Зважаючи на чисельні звернення громадян з проханням заборонити роботу
у нічний час магазинів та кафе, виконавчим комітетом Кіровоградської ради
прийнято рішення від 27.12.2011 № 1239, яким встановлено граничний режим
роботи до 22.00 кафе «Фенікс» у сквері «Центральний», «Зірка» та «Веселка» по
вул. Дворцовій, 22-а та ресторану «Весна» по вул. Дворцовій, 13.
З головами квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда
організовано та проведено навчання за участю виконуючого обов’язки заступника
начальника сектора дільничних інспекторів міліції Кіровського відділу
Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області
Березовського О.М. на тему «Профілактика злочинності, забезпечення законності
та правопорядку на території Кіровського району м. Кіровограда».
За вказаний період від голів квартальних комітетів надходила інформація
відносно осіб, які не працюють, схильні до скоєння злочинів та ведуть
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антисоціальний спосіб життя. Інформація була направлена до Кіровського відділу
міліції Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області для
відповідного реагування.
Окрім того, 13 квітня 2012 року проведено засідання Координаційної ради
по охороні громадського порядку при виконавчому комітеті районної у місті
ради, створеної рішенням виконавчого комітету Кіровської районної у
м. Кіровограді ради від 30 березня 2012 року № 34 «Про Координаційну раду по
охороні громадського порядку при виконавчому комітеті Кіровської районної у
м. Кіровограді ради» на виконання Заходів щодо реалізації Комплексної програми
профілактики злочинності в місті Кіровограді на 2011-2015 роки.
Станом на 20 червня 2012 року згідно з даними, поданими головами
квартальних комітетів Ленінського району міста Кіровограда, інформація про
осіб, які схильні до вчинення злочину, зловживають спиртними напоями, ведуть
антисоціальний спосіб життя та нехтують своїми батьківськими обов’язками,
відсутня.
06 червня 2012 року проведено семінар з головами квартальних комітетів
Ленінського району за участю дільничних інспекторів Ленінського відділу міліції
МВ УМВС України в Кіровоградській області.
22 лютого 2012 року на пленарному засіданні чотирнадцятої сесії
Ленінської районної у м. Кіровограді ради прокурор Ленінського району
м. Кіровограда Варакін О.В. проінформував депутатів районної у місті ради та
присутніх про стан злочинності та правопорядку на території Ленінського району
міста Кіровограда.
При територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Ленінського району міста Кіровограда організовано пункт
прийому від населення гуманітарної допомоги, призначеної для бездомних та
звільнених з місць позбавлення волі громадян.

Начальник юридичного відділу

О.Колюка

