
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про стан боротьби зі злочинністю 

та правопорушеннями на території  

району за 2013 рік 

 

У 2013 році службова діяльність Прилуцького МВ (з обслуговування м. 

Прилук та Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області була 

спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і 

свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; 

охорону і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, 

розшук осіб, які їх вчинили; захист власності від злочинних посягань; 

виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; сприяння 

державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні 

покладених на них законом обов’язків.  

У 2013 році на території Прилуцького району зареєстровано 293 

кримінальних правопорушення, з них направлено до суду матеріали по 172 

правопорушеннях.  

До адміністративної відповідальності за порушення громадського 

порядку та безпеки громадян співробітниками МВ УМВС у 2013 році було 

притягнуто 1544 особи. 

Протягом 2013 року на території району проводились оперативно-

профілактичні відпрацювання, метою яких було більш тісне спілкування 

дільничних інспекторів міліції з населенням, надання правоохоронних послуг, а 

також встановлення та документування порушень чинного законодавства.  

На даний час на профілактичному обліку в районі перебуває 185 осіб. З 

метою попередження скоєння злочинів раніше судимими під адміністративний 

нагляд взято 27 осіб. 12 раніше судимих осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності за порушення встановлених обмежень адміністративного 

нагляду.  

В 2013 році з місць позбавлення волі до обраного  постійного місця 

проживання (населені пункти району) прибуло 35 раніше судимих осіб.  

Співробітниками Прилуцького МВ УМВС України у звітному періоді 

проводилась робота спрямована на профілактику та  попередження скоєння 

злочинів неповнолітніми, подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності.  

26 лютого 2014 року     м. Прилуки         № 75 

  



На даний час на обліку сектору кримінальної міліції у справах дітей 

(СКМСД) Прилуцького МВ УМВС України перебуває 4 неповнолітніх особи. У 

2013 році на території району 3 (трьома) неповнолітніми скоєно 8 злочинів 

(крадіжки). Працівниками СКМСД у звітному періоді складено 70 

адміністративних протоколів.  

Вважати роботу Прилуцького МВ (з обслуговування м. Прилук та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області в 2013 році в 

цілому задовільною. 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 

заслухавши та обговоривши інформацію начальника Прилуцькому МВ (з 

обслуговування м. Прилук та Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області Курамшина Р.Р. про стан боротьби зі злочинністю та 

правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод 

громадян у районі за підсумками 2013 року: 

 

1. Рекомендувати Прилуцькому МВ (з обслуговування м. Прилук та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області (Курамшин Р.Р.): 

1.1.   Забезпечити своєчасний та об’єктивний розгляд звернень громадян.  

І півріччя 2014 року 

1.2. Проінформувати громади району під час сходів громадян про стан 

охорони громадського порядку, забезпечення законності та правопорядку, стан 

розкриття злочинів, що скоєні на території конкретної сільської, селищної ради. 

січень-квітень 2014 року 

1.3. Вживати дієві заходи щодо попередження злочинних проявів і 

забезпечення охорони громадського порядку в громадських місцях, в тому 

числі розважальних закладах, місцях масового відпочинку людей, на вулицях.  

І півріччя 2014 року 

1.4. У взаємодії з органами місцевого самоврядування та відповідними 

структурними підрозділами райдержадміністрації активізувати роботу щодо 

проведення профілактичної роботи в молодіжному та підлітковому середовищі.  

І півріччя 2014 року 

1.5. Активізувати роботу з виявлення та попередження фактів 

незаконного обігу наркотичних засобів, виготовлення та збуту самогону, у 

взаємодії з органами місцевого самоврядування здійснювати профілактичні 

заходи по виявленню та притягненню до відповідальності заготівельників 

наркотичної сировини.  

І півріччя 2014 року 

1.6. Силами сектору дільничних інспекторів міліції спільно з сільськими, 

селищними головами шляхом подвірного (поквартирного) обходу з метою 

попередження проінформувати найбільш незахищені  верстви населення 

(людей похилого віку, інвалідів тощо) про випадки квартирних крадіжок, 

способи шахрайського заволодіння коштами та майном останніх.  

I квартал 2014 року 

2. Виконкомам сільських і селищних рад: 



2.1. Продовжити роботу по виконанню Плану заходів щодо профілактики 

правопорушень у Прилуцькому районі на період до 2015 року, затвердженого 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 листопада 2013 року 

№374, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики 

у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом  

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, 

затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від  26 квітня 2011 

року №144 та Районного плану заходів протидії поширенню пияцтва, 

алкоголізму та наркоманії серед населення району, затвердженого 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 грудня 2009 року №507. 

І півріччя 2014 року 

2.2. Покращити роботу із взаємодії з правоохоронними органами щодо 

здійснення ними заходів спрямованих на профілактику, запобігання та 

виявлення злочинів та правопорушень на підвідомчій території. 

І півріччя 2014 року 

2.3. Раз в півріччя за раніше визначеною формою проводити моніторинг 

оцінювання діяльності правоохоронних органів в населених пунктах району. 

Про результати інформувати відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації.  

до 01 липня 2014 року 

2.4. Спільно з представниками районного управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, співробітниками Прилуцького МВ УМВС 

України в Чернігівській області та медичними працівниками провести облік  

осіб похилого віку, самотніх осіб, психічно хворих, хворих на алкоголізм і 

наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними, незаконного 

відчуження їхнього житла.  

II квартал 2014 року 

3. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(Дементєва Н.Г.), відділу освіти райдержадміністрації (Юрасюк О.С.), службі у 

справах дітей райдержадміністрації (Терентій Л.М.) та сектору у справах сім’ї,  

молоді та спорту райдержадміністрації (Федоренко Л.М.) разом з Прилуцьким 

МВ УМВС України в Чернігівській області з метою профілактики злочинності 

та правопорушень, запобігання поширенню наркоманії та пияцтва в 

молодіжному середовищі та серед неповнолітніх: 

3.1. Організовувати та проводити заходи, спрямовані на запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення своєчасного 

повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, 

посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними . 

І півріччя 2014 року 

3.2. Активізувати роботу з сім’ями, які опинились в складних життєвих 

обставинах, залучати дітей із таких сімей до громадської, клубної, гурткової 

роботи та позашкільної освіти. 

І півріччя 2014 року 



3.3. Виявляти осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності і 

здійснюють продаж спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім 

особам, здійснювати перевірки розважальних закладів та місць проведення 

дозвілля з метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних 

засобів чи психотропних речовин. 

І півріччя 2014 року 

 

4. Спостережній комісії при райдержадміністрації  спільно з 

виконкомами сільських, селищних рад активізувати роботу із особами, які 

звільнились з місць позбавлення волі та обрали постійним місцем проживання 

Прилуцький район, щодо організації громадського контролю за дотриманням 

прав, основних свобод і законних інтересів, надання допомоги у соціальній 

адаптації таких осіб. 

І півріччя 2014 року 

 

5. Виконавцям, вказаним у розпорядженні, проінформувати райдерж- 

адміністрацію про виконання заходів до 01 липня 2014 року.  

 

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 26 серпня 2011 року № 349 «Про стан боротьби зі 

злочинністю та правопорушеннями на території району за I півріччя 2011 

року». 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації        О.Д. Власенко  


