
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської міської ради
від 14 вересня 2011 року № 746

Заходи щодо реалізації Комплексної програми
профілактики злочинності в м. Кіровограді на 2011-2015 роки 

№
з/п

Зміст заходу Відповідальний орган Термін 
виконання

Організаційне забезпечення профілактики правопорушень

1. Аналіз стану правопорядку та злочинності на території 
м. Кіровограда, перш за все правопорушень, скоєних у стані 
алкогольного сп’яніння, рецидивної злочинності та злочинності
серед неповнолітніх. За результатами аналізу та урахування 
факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, вжиття
заходів щодо запобігання злочинності з визначенням виконавців, 
термінів виконання, обсягів запланованого фінансування. 
Доведення до населення змісту та основних напрямків роботи 
органів виконавчої влади, правоохоронних структур щодо реалізації 
Програми

Виконавчий комітет КМР
у взаємодії з правоохоронними 

органами

1 раз на 
півріччя 
протягом 
2011-2015 

років

2. Надання до виконавчих комітетів Кіровської та Ленінської 
районних у місті Кіровограді рад інформації про осіб:

схильних до вчинення злочинів;
що зловживають спиртними напоями;
ведуть антисоціальний спосіб життя;
нехтують своїми батьківськими обов’язками

Виконкоми Кіровської та 
Ленінської районних у місті 

рад, голови квартальних 
комітетів

Щомісячно 
протягом
2011-2015 

років
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3. Проведення семінарів з головами органів самоорганізації населення 
за участі дільничних інспекторів міліції Ленінського та Кіровського 
відділів міліції та Кіровоградського міського відділу УМВС 
України в Кіровоградській області

Виконкоми Ленінської та 
Кіровської районних у місті 

рад,
Ленінський та Кіровський 

відділи міліції, 
Кіровоградський міський 
відділ УМВС України в 
Кіровоградській області

Щопівріччя 
протягом
2011-2015 

років

4. Проведення навчань, нарад з питань профілактики злочинності, 
забезпечення законності та правопорядку на території Кіровського 
та Ленінського районів м. Кіровограда

Виконкоми Кіровської та 
Ленінської районних у місті 

рад, голови квартальних 
комітетів, дільничні 

інспектори Кіровського та 
Ленінського відділів міліції 

УМВС України в 
Кіровоградській області

Щокварталу 
протягом 
2011-2015 

років

5. Заслуховування звітів начальників Кіровського та Ленінського 
відділів міліції УМВС України в Кіровоградській області про стан 
профілактики злочинності на території районів протягом звітного 
року

Кіровська та Ленінська районні у 
місті ради,

начальники Кіровського та 
Ленінського відділів міліції 

УМВС України в 
Кіровоградській області

ІІІ квартал 
2011 року

6. Створення координаційної ради по охороні громадського порядку 
при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді 
ради

Кіровська районна у місті рада ІV квартал 
2011 року
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7. З метою запобігання вчиненню злочинів на території навчальних 
закладів, поширення в них та на прилеглих територіях наркотичних 
засобів забезпечення охорони таких закладів з залученням підрозділів 
Державної служби охорони, а також передбачення у витратній частині 
бюджету необхідних коштів для фінансування цих заходів

Управління освіти КМР, 
правоохоронні органи

Протягом 
навчального 

року

8. Проведення масово-роз’яснювальної роботи щодо норм Податкового 
кодексу України та окремих питань адміністрування податків та зборів

Державна податкова інспекція у 
м. Кіровограді, управління 

економіки КМР

Постійно

9. Проведення обстежень та виявлення суб’єктів господарювання, які 
надають послуги у сфері розваг та грального бізнесу

Державна податкова інспекція у 
м. Кіровограді,

Кіровоградський міськвідділ 
УМВС України в 

Кіровоградській області, 
управління економіки КМР

Протягом 
2011-2015 

років

10. Заслуховування керівників підприємств, на яких виплачують заробітну 
плату нижче встановленого законодавством мінімуму

Державна податкова інспекція у 
м. Кіровограді,

управління економіки КМР

За окремим 
графіком
протягом 
2011-2015 

років
11. Обстеження місць здійснення підприємницької діяльності з метою 

виявлення неоформлених працівників та недопущення виплати 
заробітної плати в «конвертах»

Управління економіки КМР 
спільно з Державною 

податковою інспекцією у 
м. Кіровограді

За окремим 
графіком
протягом
2011-2015 

років
12. Проведення заходів щодо погашення заборгованості по податках і 

зборах підприємств комунальної власності міста, що має постійну 
тенденцію до збільшення, шляхом щоквартального розгляду звітів 
керівників підприємств житлово-комунального господарства про 
виконання ними показників погашення податкового боргу та 
надходжень до бюджетів. У разі невиконання визначених показників 
порушення питань про розірвання контрактів з керівниками таких 
підприємств відповідно до законодавства

Державна податкова інспекція у 
м. Кіровограді,

управління економіки КМР, 
Головне управління житлово-
комунального господарства, 

управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення КМР

Щоквартально 
протягом 2011-

2015 років
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13. Забезпечення співфінансування витрат, пов’язаних із виконанням 
заходів проекту «Впровадження новітніх технологій в систему 
охорони громадського правопорядку м. Кіровограда»

Кіровоградська міська рада ІV квартал 
2011 року

14. Забезпечення проведення з населенням, керівниками підприємств, 
установ, організацій роз’яснювальної роботи щодо необхідності 
вжиття додаткових заходів із збереження та охорони майна з метою 
недопущення злочинних посягань та вчинення крадіжок

Виконавчі органи міської 
ради, Кіровоградський міський 

відділ УМВС України в 
Кіровоградській області

Протягом
2011-2015 

років

15. Сприяння у працевлаштуванні особам, звільненим з місць 
позбавлення волі, їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових 
проблем

Відділи праці та соціального 
захисту населення районних у 

місті рад з залученням 
міськрайонного центру 

занятості

Постійно 

16. Здійснення перевірок дотримання вимог законів України «Про 
заборону грального бізнесу в Україні», «Про захист суспільної 
моралі»

Управління Державної служби 
боротьби з економічною 

злочинністю УМВС України в 
Кіровоградській області (за 

згодою),
Державна податкова інспекція у 

м. Кіровограді (за згодою),
Кіровоградський міський відділ 

УМВС України в Кіровоградській 
області (за згодою), 

Кіровоградська міська санітарно-
епідеміологічна станція,

управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового 

обслуговування населення КМР

Протягом
2011-2015 

років
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Запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтву та алкоголізму

17. Здійснення постійного і систематичного контролю за дотриманням 
вимог Правил продажу алкогольних напоїв та за виконанням рішення 
Кіровоградської міської ради від 31.05.2011 року № 570 «Про 
упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда» щодо 
заборони:

а) продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв на 
території міста Кіровограда у підприємствах торгівлі, крім закладів 
ресторанного господарства, з 22.00 до 8.00.

б) продажу пива та слабоалкогольних напоїв під час проведення 
масових заходів у скверах та на площах міста Кіровограда;

в) продажу пива та слабоалкогольних напоїв в кіосках і 
павільйонах, розташованих в радіусі 300 м від шкіл, дитячих садків та 
спортивних закладів

Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення КМР 

спільно з Кіровоградським 
міськвідділом УМВС України в 

Кіровоградській області

Протягом
2011-2015 

років

18. Здійснення перевірок дотримання встановленого режиму роботи 
об’єктами торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг

Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення КМР 

спільно з Кіровоградським 
міськвідділом УМВС України в 

Кіровоградській області,
прокуратурою м. Кіровограда 

Протягом
2011-2015 

років

19. Посилення контролю за дотриманням лікувально-профілактичними та 
аптечними закладами законодавства, що регламентує діяльність, 
пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, здійсненням обліку списання прострочених 
нарковмістних лікарських препаратів. Забезпечення суворого обліку
використання лікарських засобів, які викликають залежність

Управління охорони здоров’я 
міської ради, міськвідділ УМВС 

України в Кіровоградській 
області

Протягом
2011-2015 

років
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20. Проведення перевірок розважальних закладів та місць дозвілля 
молоді. Направлення клопотань щодо припинення діяльності тих 
закладів, де виявлено неодноразові факти розповсюдження або 
вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету КМР у 
взаємодії з правоохоронним 

органами

Протягом
2011-2015 

років

Заходи щодо пропагування здорового способу життя та забезпечення зайнятості учнівської та студентської молоді

21. Проведення легкоатлетичних змагань «Олімпійське літо» за місцем 
проживання дітей

Відділ фізичної культури та 
спорту КМР

Липень, 
серпень

протягом
2011-2015 

років
22. Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання дітей Відділ фізичної культури та 

спорту КМР спільно з 
Кіровоградським міським 

центром фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх»

Протягом
2011-2015 

років

23. Проведення «Днів здоров’я» в загальноосвітніх навчальних 
закладах

Відділ фізичної культури та 
спорту КМР

Протягом
2011-2015 

років
24. Проведення щороку всеукраїнських акцій «Молодь проти 

злочинності та насильства», «Даруймо радість дітям», «Молодь 
проти наркотиків та СНІДу», «Квілт», «Життя без паління» та 
інших за участю громадських організацій, засобів масової 
інформації, творчих колективів

Управління освіти КМР та 
його структурні підрозділи

Протягом
2011-2015 

років

Протидія підлітковій бездоглядності та безпритульності

25. Розгляд стану справ з питань злочинності та насилля в дитячому 
середовищі на засіданнях колегії управління освіти Кіровоградської 
міської ради та нарадах керівників навчальних закладів

Управління освіти КМР Щоквартально 
протягом 
2011-2015 

років
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26. Здійснення заходів щодо профілактики дитячої бездоглядності та 
правопорушень, правової і психологічної підтримки дітей і молоді, 
які потрапили в складні соціальні умови

Управління освіти КМР та 
його структурні підрозділи

Протягом
2011-2015 

років
27. Здійснення інформаційно-консультативної допомоги на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо профілактики 
злочинності серед учнівської молоді, її бездоглядності та 
безпритульності

Керівники навчальних 
закладів

Протягом
2011-2015 

років

28. Залучення до участі у засіданнях рад профілактики правопорушень 
серед учнів у навчальних закладах міста служби у справах дітей 
виконавчого комітету міської ради, кримінальної міліції у справах 
дітей Кіровоградського міського відділу УМВС України в 
Кіровоградській області

Управління освіти КМР та 
його структурні підрозділи

Протягом
2011-2015 

років

29. Здійснення патронату над випускниками дитячого будинку «Наш дім» у 
питаннях подальшого навчання, працевлаштування, отримання 
соціального житла

Відділ сім’ї та молоді міської 
ради

Протягом
року

30. Проведення роботи з функціонально неспроможними сім’ями (в яких 
батьки хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з асоціальною 
поведінкою тощо) з метою виявлення дітей, які перебувають в особливо 
складних економічних та морально-психологічних умовах

Управління освіти КМР та 
його структурні підрозділи

Протягом
2011-2015 

років

31. Формування правової культури дітей, забезпечення надання їм правової 
освіти під час навчально-виховного процесу

Керівники навчальних 
закладів

Протягом
2011-2015 

років
32. Виявлення та повернення до навчання дітей шкільного віку, які 

тимчасово не навчаються, спільно з правоохоронними органами та 
службами у справах дітей проводити рейди «Діти вулиці», «Урок», 
«Вокзал», «Жебрак», «Комп’ютерний клуб»

Керівники навчальних
закладів

Протягом
2011-2015 

років

33. Залучення дітей, схильних до правопорушень, які перебувають на обліку 
кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу УМВС України в 
Кіровоградській області, до занять в гуртках, секціях, творчих 
об’єднаннях та охопити іншими формами цікавого корисного дозвілля

Керівники навчальних 
закладів

Протягом 
навчального 
року в 2011-
2015 роках
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34. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів у рамках 
загальноміської операції «Діти вулиці»

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету міської 
ради, кримінальна міліція у 

справах дітей 
Кіровоградського міського 
відділу УМВС України в 
Кіровоградській області

Липень-
грудень 

протягом
2011-2015 

років 

35. Організація та проведення профілактичних рейдів щодо перевірок 
комп’ютерних клубів, залів, розважальних закладів з метою виявлення 
дітей в учбовий час, попередження поширення негативної продукції, яка 
впливає на свідомість дітей, пропагує культ жорстокості та насильства, 
порнографічної продукції, заборонених видань

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету міської 

ради, управління освіти 
міської ради

Протягом
2011-2015 

років

36. Організація профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних, 
безпритульних та схильних до скоєння правопорушень дітей

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету міської 

ради

Протягом
2011-2015 

років
37. Забезпечення ефективного та систематичного проведення занять 

правового всеобучу для батьків, на батьківських зборах розгляд питань 
виховної профілактичної роботи з дітьми, підвищення правової 
обізнаності населення, пропагування сімейних цінностей, виховання 
відповідального батьківства 

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету КМР, 
управління освіти міської 

ради, керівники навчальних 
закладів

Протягом 
навчального 

року у 
2011-2015 

роках
38. Порушення клопотань перед органами внутрішніх справ щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності батьків, які 
неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки щодо 
виховання, навчання та утримання дітей

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету КМР

За 
фактичною 
потребою

39. Проведення бесід на правову тематику серед дітей у навчальних 
закладах міста

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету міської 

ради

Вересень-
грудень 

протягом
2011-2015 

років
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40. Сприяння залученню дітей, які перебувають на обліку служби у справах 
дітей, дітей з девіантною поведінкою до змістовного дозвілля в 
позаурочний час, під час канікул та до участі в гуртках естетичного 
напрямку, секціях спортивно-технічних клубів, у фізкультурно-
спортивних, туристично-краєзнавчих заходах

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету, 

управління освіти та його 
структурні підрозділи, відділ 

сім’ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту КМР

Протягом 
навчального 
року у 2011-
2015 роках

41. Представлення інтересів дітей в судах при розгляді кримінальних справ 
відносно неповнолітніх

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету КМР

За судовими 
повістками

Протидія насиллю в родинах

42. З метою попередження рецидивів продовження формування банку 
даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї

Відділ сім’ї та молоді міської 
ради

Протягом
2011-2015 

років
43. Продовження практики проведення Днів правових знань для 

студентської молоді міста із залученням фахівців управління міського 
відділу УМВС України в Кіровоградській області

Відділ сім’ї та молоді міської 
ради

Протягом
2011-2015 

років
44. 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

Відділ сім’ї та молоді міської
ради, міський центр 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, служба у 

справах дітей виконавчого 
комітету міської ради

Протягом
2011-2015 

років

45. Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при 
направленні неповнолітніх на літнє оздоровлення та відпочинок, а також 
у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

Відділ сім’ї та молоді, 
управління освіти міської ради

Протягом
2011-2015 

років

46. Здійснення заходів щодо протидії торгівлі людьми, проведення прес-
конференції, «круглих столів»

Відділ сім’ї та молоді, відділ 
фізичної культури та спорту, 

управління освіти міської ради

Протягом
2011-2015 

років

Начальник юридичного відділу О.Колюка


