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Інформація 
про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності в 

м. Кіровограді на 2011-2015 роки за друге півріччя 2013 року 
 

З метою реалізації заходів Комплексної програми профілактики злочинності в 
м. Кіровограді на 2011-2015 роки протягом другого півріччя 2013 року проведена 
наступна робота. 

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 вживанню наркотичних речовин дітьми, профілактика 
правопорушень, попередження насильства та жорстокості. 

В навчальних закладах 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.  

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 по 
попередженню 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 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». 



 2 
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 зосередження основних 
зусиль 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. 

Здійснюється моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей, 
визначення причин агресивності; залучення учнів, схильних до девіантної поведінки, до участі 
у «Школі конфліктології» , «Шкільній медіації» тощо. 

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. 

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, 
Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про попередження насильства в 
сім’ї», бесіди з батьками щодо ознайомлення з основними положеннями Конвенції про права 
дитини, законодавства України щодо  відповідальності батьків за виховання дітей, лекторії на 
теми: «Любов – найкращий спосіб виховання!», батьківські збори: «Ефективне 
виховання без покарань», «Дитинство без насильства», «Попередження насильства в 
сім'ї», зустрічі з працівниками правоохоронних органів з проблем: «Попередження 
насильства», «Насилля в сім’ї».  

Практичними психологами проведено анкетування учнів з питань обізнаності 
про торгівлю людьми та експлуатацію неповнолітніх. Працівники соціально-
психологічної служби 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 
відвідали міський центр зайнятості з метою проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи стосовно злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. 

В навчальних закладах міста був організований 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. 
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На веб-сайтах навчальних закладів створені сторінки «Правовий всеобуч 

очима дітей», в яких розміщені матеріали про кримінальну відповідальність 
неповнолітніх, права і обов’язки підлітків у контактах з органами правопорядку, 
Конвенція ООН про права дитини. 

З метою реалізації положень та меморандумів про співпрацю та забезпечення 
взаємодії між працівниками сектору кримінальної міліції Кіровоградського міського 
відділу УМВС України в області з педагогічною, учнівською та батьківською 
громадськістю на веб-сайтах шкіл та управління освіти міської ради розміщено 
інформацію про працівників відділу кримінальної міліції у справах дітей, які 
закріплені за навчальними закладами м. Кіровограда у розділі «Міліція на допомогу 
дітям». 

Протягом 2013 року до Кіровоградського міського центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (далі - КМЦСССДМ) надійшло 8 повідомлень з приводу 
вчинення насильства в сім'ї. Всі факти перевірено. З метою захисту прав дітей від 
насильства та жорстокого поводження, відповідно до визначеного законодавством 
порядку про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення 
було поінформовано відповідні органи влади. 

За місцем проживання сімей здійснено 11 соціальних інспектувань, 2 сім'ї 
перебували під соціальним супроводом КМЦСССДМ, одна сім'я перебувала на обліку 
Центру. В серпні поточного року одну сім'ю знято із соціального супроводу у зв'язку з 
позбавленням матері батьківських прав за рішенням суду та одну сім'ю знято з обліку. 
На даний час 1 сім'я перебуває під соціальним супроводом фахівців із соціальної 
роботи Центру. Членам сімей надавався повний комплекс соціальних послуг. З 
батьками проводилася профілактична робота по попередженню насильства в сім'ї, 
надано соціально-педагогічні, інформаційні та психологічні послуги. Загалом у 
2013 році 21 особі надано 68 соціальних послуг. 

На виконання обласного плану заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства» та з метою профілактики насильства в сім’ ї спеціалістами 
КМЦССДМ проведено навчальний семінар «Досвід соціальної роботи щодо 
запобігання та попередження насильства в сім’ ї». 

Під час заходу були висвітлені та обговорені питання з попередження 
насильства в сім’ ї та розглянуто алгоритм узгодженості дій представників органів 
влади та громадських організацій щодо надання допомоги жертвам насильства. Даний 
захід було висвітлено в засобах масової інформації міста Кіровограда. 

Спеціалістами КМЦСССДМ проведено 11 інформаційно-просвітницьких 
заходів з питань протидії насильству в загальноосвітніх, професійних та позашкільних 
закладах міста. Загальна кількість учасників, охоплених заходами, – 256 осіб. В 
2013 році КМЦСССДМ виготовлено 3900 брошур «Зупинимо насильство в сім'ї» та 
3600 буклетів «Зупинимо насильство разом!», які розповсюджуються в освітніх 
закладах та на інформаційних майданчиках міста. 

Відділом сім'ї та молоді міської ради з випускниками комунального закладу 
«Дитячий будинок «Наш дім» проводиться профорієнтаційна робота, завдяки якій діти 
мають можливість вибирати професію та відповідний навчальний заклад. 

При зарахуванні до навчального закладу діти забезпечуються гуртожитками та 
соціальним житлом. Вихованці, які мають пільги, за рішеннями виконавчого комітету 
міської ради з 16 років ставляться на квартирний облік. 

З метою поліпшення профілактичної роботи із попередження злочинів, 
пов’язаних з насильством у сім'ї, в Кіровоградському міському відділі УМВС України 
в Кіровоградській області проводиться профілактична робота та вносяться корективи 
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в плани заходів щодо запобігання насильству та негативним проявам у сім'ях 
та підлітковому середовищі. 

Протягом 2013 року в Кіровоградському міському відділі УМВС України в 
Кіровоградській області на обліку перебуває 488 осіб, які вчиняють насильство в сім'ї: 
42 жінки та 446 чоловіків; офіційні попередження винесено 438 особам. До служби у 
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради надійшло 
11 повідомлень про факти жорстокого поводження з дітьми, скоєння  насильства  
відносно  дітей  або  реальної  загрози  його  вчинення. 

До правоохоронних органів направлено 23 клопотання про притягнення до 
адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення батьків за невиконання батьківських обов'язків. 

До Ленінського та Кіровського районних судів м. Кіровограда органом опіки та 
піклування підготовлено та подано 13 позовних заяв про позбавлення батьківських 
прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків, та 4 – про 
відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. 

Для посилення контролю за поведінкою і способом життя осіб, які вчиняють 
насильство в сім'ї, спільно з іншими зацікавленими службами проводяться перевірки 
даних осіб за місцем їх проживання. Здійснюється робота по своєчасному виявленню 
сімей соціального ризику, вивчення сімейного клімату неблагополучних родин та 
своєчасне направлення дітей із сімей бездомних громадян до інтернатних закладів.  

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 спеціалістами відділу сім'ї та молоді 
міської ради забезпечується координація дій щодо попередження насильства в сім'ї та 
здійснюється розповсюдження тематичної друкованої продукції в дитячо-юнацьких 
клубах, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста. Відділ сім'ї та молоді 
міської ради забезпечує роботу комісії з питань координації дій щодо попередження 
насильства в сім'ї та по роботі із сім'ями, які опинились у складних життєвих 
обставинах. 

У 2013 році було сформовано мережу з 41 закладу з денним перебуванням дітей. 
Станом на 01 липня 2013 року в цих закладах було оздоровлено 12903 дитини 
шкільного віку. 

Станом на 24 грудня 2013 року в дитячих закладах відпочинку оздоровлено 
422 дітей пільгових категорій; зокрема, в УДЦ «Молода гвардія» – 33 дитини; в 
МДЦ «Артек» – 114 дітей; в ДОЗ «Бригантина» смт Новоархангельськ – 106 дітей; в 
ДЗОВ «Дружба» с. Войнівка Олександрійського району – 91 дитина; в 
ДЗОВ «Жовтень» с. Бірки Олександрівського району – 78 дітей. 

Станом на 03 грудня 2013 року в дитячих закладах відпочинку з денним 
перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах до відпочинку залучено 
12903 дитини, що від загальної чисельності дітей шкільного віку становить 66 %. З 
них: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 355; діти-інваліди – 208; 
діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 774; діти, постраждалі внаслідок 
аварії на ЧАЕС – 129; діти, які перебувають на диспансерному обліку – 1074; 
талановиті та обдаровані діти – 3322. 

Всього на проведення оздоровчої кампанії фактично виділені кошти в 
сумі 1585,7 тис. грн.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 18.04.2013 року № 218, з 02 по 23 липня 2013 року 30 вихованців дитячого 
будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими 
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групами «Барвінок» перебували на оздоровленні в ДЗОВ «Дружба» 
с. Войнівка Олександрійського району. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 28 травня 2013 року № 293 «Про погодження виїзду групи дітей до Італії» з 
12 червня по 31 серпня цього року група дітей комунального закладу «Дитячий 
будинок «Барвінок» – дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 
Кіровоградської міської ради» у складі 5 осіб знаходилась на відпочинку та 
оздоровленні в Італії. 

З 17 червня по 26 серпня 2013 року 30 дітей комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням 
дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»  оздоровлювались в 
с. Рибаківка Миколаївської області. 

Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2224 
«Про затвердження міської програми відпочинку та оздоровлення на 2013 рік» 
відділом сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради та комунальним закладом 
«Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
в ДЗОВ «Дружба» було оздоровлено 24 вихованці. 

Відділом сім’ ї та молоді міської ради регулярно проводяться заходи у вищих 
навчальних закладах міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації для студентської молоді із 
залученням міського управління юстиції та кримінальної міліції міського відділу 
УМВС України в Кіровоградській області. 

Мета даних заходів – поширення правових знань серед студентів, профілактика 
протиправних дій в молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури. 
Особлива увага приділялась працевлаштуванню за кордоном, коли є найбільша 
вірогідність потрапити у тенета сучасних работоргівців. 

З метою попередження торгівлі людьми КМЦСССДМ проводить бесіди, відео 
лекторії та лекції: «Тенета торгівлі людьми», «Як не стати жертвою злочину?», 
«Запобігання торгівлі людьми». 

Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради проведено 
149 профілактичних рейдів. Під час рейдів відвідано 368 сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах. Перед органами внутрішніх справ порушено 
23 клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за 
статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання 
батьківських обов’язків. До комунального закладу «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей з притулковими групами» Кіровоградської обласної ради 
влаштовано 23 дитини, до Кіровоградської дитячої обласної лікарні – 7 дітей, які 
потребували лікування в стаціонарних умовах. 

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
узгоджені плани спільної роботи щодо профілактики правопорушень серед учнів, 
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, залученню дітей до 
навчання з 32 навчальними закладами міста. 

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

У навчальних закладах міста проведені заходи профілактичного характеру: 
бесіди (24), лекції на правову тематику (2), засідання ради профілактики серед учнів 
(14). 

З метою зайнятості підлітків у позаурочний час, списки дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах, направлені до відділу сім'ї та молоді Кіровоградської 
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міської ради, з 68 дітей – 67 безкоштовно відвідують гуртки у дитячо-юнацьких 
клубах за місцем проживання.  

У рамках легкоатлетичних змагань «Олімпійське літо» проведено спортивно-
масові заходи на майданчиках по вул. Братиславській, 92, 
вул. Повітрянофлотській, 42, вул. Луганській, 24: спортивне свято «Краща спортивна 
вулиця», спортивне свято в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Перемоги» та велопробіг центральними вулицями міста, присвячені 22-й 
річниці незалежності України, масовий оздоровчий легкоатлетичний пробіг 
центральними вулицями міста з нагоди Дня Державного Прапора України, під час 
яких до занять масовим спортом залучено 758 осіб. У вересні 2013 року в 
загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено «Олімпійські уроки». 

З метою залучення до масового спорту широких верств населення, 
популяризації здорового способу життя Кіровоградським міським центром фізичного 
здоров'я населення «Спорт для всіх» протягом 2013 року проведено 70 фізкультурно-
оздоровчих і спортивно-масових заходів на спортивних майданчиках у мікрорайонах 
міста з нагоди державних свят, визначних і пам’ятних дат, у яких взяли участь 
8423 юних мешканців. 

Протягом 2013 року в мікрорайонах міста збудовано 20 та модернізовано 
10 спортивних майданчиків. На дані цілі використано з міського бюджету 69644 грн., 
а також позабюджетні кошти. 

Відділом фізичної культури та спорту міської ради спільно з Кіровоградським 
міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» у 2013 році 
проведено 21 «День здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах № 1 (двічі), 6, 
9, 10, 11, 12, 13 (двічі), 15, 18, 20, 22, 29, 31, 33 (двічі), ЗОШ «Мрія» та тричі в 
дитячому будинку «Барвінок» під час яких до занять фізичною культурою та спортом 
залучено 1720 дітей. 

В порядку контролю за дотриманням лікувально-профілактичними закладами 
комунальної форми власності м. Кіровограда, законодавства у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в межах повноважень 
управлінням охорони здоров'я Кіровоградської міської ради видано наказ 
від 18.01.2013 № 11 «Про посилення контролю за своєчасним отриманням ліцензій» та 
проводиться поточний моніторинг зазначеної діяльності підпорядкованих закладів. 

З метою запобігання можливим правопорушенням чинного законодавства у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у звітному 
періоді проведено тематичні бесіди з питань дотримання ліцензійних умов, готовності 
ліцензіатів до перевірок Державної служби України з контролю за наркотиками та 
необхідного пакету документів, наявність яких перевіряється. 

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

З початку року міською робочою групою проведено 15 засідань, на які були 
запрошені керівники 585 підприємств міста, що, за даними управління ПФУ в місті та 
КОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області, виплачують заробітну плату в 
розмірі, нижчому за мінімальний. 

Районними у місті робочими групами спільно з представниками контролюючих 
та фіскальних органів проведені 24 засідання, на які буди запрошені 438 керівників 
підприємств-порушників трудового законодавства. Крім того, за 11 місяців поточного 
року спільно з контролюючими органами проведено 823 перевірки. 

За цей період легалізовані трудові відносини між роботодавцями та 
146 найманими працівниками. 
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З метою сприяння запобіганню 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. 

З метою скорочення податкового боргу підприємств комунальної власності 
м. Кіровограда керівники підприємств, які за даними податкової інспекції мають 
податкову заборгованість по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету,  
заслуховувалися на засіданнях міської комісії з питань забезпечення  своєчасності і 
повноти сплати податків та ефективного використання бюджетних коштів. У 
2013 році проведено 14 засідань комісії, за результатами яких прийняті відповідні 
рішення та рекомендації. 

Від реалізації спільних заходів із податковою інспекцією до міського бюджету 
протягом 2013 року мобілізовано надходжень в сумі 1,077 млн.грн. в рахунок 
погашення податкової заборгованості. 

Згідно з рішенням Кіровоградської міської ради від 31.05.2011 року № 570 «Про 
упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними 
напоями на території міста Кіровограда» (зі змінами та доповненнями) сквер 
«Центральний» (в межах вулиць Гоголя, Великої Перспективної та Преображенської), 
кіоски і павільйони, розташовані в радіусі до 300 м від шкіл, дитячих садків та 
спортивних закладів, сквери та площі міста Кіровограда на час проведення масових 
заходів визначені місцями, в яких торгівля пивом, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями не повинна здійснюватись. 

Працівниками управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення міської ради та Кіровоградського міського відділу УМВС 
України в Кіровоградській області постійно проводяться рейди-відстеження, у тому 
числі в нічний час, підприємств торгівлі та ресторанного господарства щодо 
дотримання ними правил продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.  

За порушення вимог рішення Кіровоградської міської ради від 31.05.2011 № 570 
адміністративною комісією міськвиконкому розглянуто 24 протоколи про 
адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (Порушення правил продажу алкогольних напоїв). До порушників 
застосовано штрафні санкції на суму від 510 до 1700 грн. 

06 листопада 2013 року проведено семінар з головами квартальних комітетів 
Ленінського району за участю дільничних інспекторів міліції Кіровоградського 
МВ УМВС України в Кіровоградській області. 

При територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Ленінського району міста Кіровограда діє пункт прийому від населення 
гуманітарної допомоги, призначений для бездомних та звільнених з місць позбавлення 
волі громадян. 

Щомісяця голови квартальних комітетів району надають інформацію стосовно 
осіб, які мешкають на їх території, не працюють, схильні до скоєння злочинів, 
зловживають спиртними напоями, не виконують батьківських обов'язків та ведуть 
антисоціальний спосіб життя. 

 
 

Начальник юридичного управління              О.Колюка 


