БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 29 січня 2019 року

м. Біла Церква

№ 46

Про затвердження спільного річного календарного плану
проведення громадських обговорень з питань охорони
громадського порядку у місті Біла Церква на 2019 рік
На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07
червня 2017 року № 312 «Про внесення зміни до розпорядження голови Київської обласної
державної адміністрації від 24 травня 2017 року № 281», з метою посилення охорони
громадського порядку, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів мешканців
міста Біла Церква, відповідно до ст. 38, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити річний календарний план виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради та Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Київській області щодо спільного проведення громадських обговорень з питань охорони
громадського порядку у місті Біла Церква на 2019 рік (додаток 1).
2. Затвердити спільний план заходів виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
та Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській
області щодо зниження криміногенної ситуації на території м. Біла Церква на 2019 рік
(додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

В.о. міського голови

В. Кошель

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 29 січня 2019 р.
№ 46
р іч н и й

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та Білоцерківського відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в Київській області щодо
проведення спільних громадських обговорень з питань охорони громадського порядку
у місті Біла Церква на 2019 рік
№

Назва
мікрорайонів
м. Біла Церква

Дата
виїзду

Час
проведення

1

Павліченко

17.04.2019

17.00

2

Шевченка

22.05.2019

17.00

Відповідальні
особи

Місце проведення

Начальник
Білоцерківського
ВП ГУНП в
Київській області

ЗОШ № 3
(вул. Павліченко, 30)

Міський голова
Начальник
Білоцерківського
ВП ГУНП в
Київській області

ЗОШ № 18
(вул. Шевченка, 33)

Міський голова
3
Леваневського

19.06.2019

17.00

Начальник
Білоцерківського
ВП ГУНП в
Київській області

ЗОШ № 11
(вул. Східна, 20)

Міський голова
4
Центр

5

4-й Мікрорайон

25.09.2019

20.11.2019

17.00

17.00

Начальник
Білоцерківського
ВП ГУНП в
Київській області
Міський голова
Начальник
Білоцерківського
ВП ГУНП в
Київській області

Білоцерківська
гімназія № 2
(вул. Г етьманська, 25)

ЗОШ № 21
(вул. Некрасова, 127)

Міський голова

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

С. Постівий

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 29 січня 2019 р. № 46
Спільний план заходів виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та
Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській
області щодо зниження криміногенної ситуації на території м. Біла Церква
на 2019 рік
1. Основні завдання
1.1. Вдосконалення системи реагування на заяви та повідомлення про злочини та
правопорушення.
1.2. Упровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та
протидії злочинності (систем відеоспостереження, засобів екстреного виклику міліції тощо).
1.3. Покращання інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади
та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних
технологій.
1.4. Активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку.
1.5. Провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання
негативного ставлення до протиправних діянь.
1.6. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в
суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання
проявам расової та релігійної нетерпимості.
1.7. Проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями, а також
розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою
недопущення їх втягнення в злочинну діяльність.
2. Заходи, спрямовані на реалізацію основних завдань
2.1. Проводити комплексний аналіз стану правопорядку на території м. Біла
Церква. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, які негативно впливають на стан
правопорядку в мікрорайонах міста, здійснювати комплексні заходи по відпрацюванню
найбільш складних у криміногенному відношенні мікрорайонів міста, місць концентрації
кримінального елемента.
2.2. Результати даних відпрацювань заслуховувати на спільних нарадах керівників
правоохоронних органів міста та органу місцевого самоврядування, у разі потреби, розробляти
план додаткових заходів щодо запобігання злочинності та скоєння правопорушень.
Білоцерківський ВП ГУ НП України в
Київській області,
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції
Постійно
2.3. Надавати до обласної державної адміністрації інформацію про стан протидії
правопорушенням, злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території м. Біла
Церква за підсумками місяця, що минув.
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції
Щомісяця
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2.4. Заслуховувати на пленарних засіданнях сесії міської ради інформацію (звіти)
керівників Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Київській області та Білоцерківської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
Білоцерківська місцева прокуратура
Двічі на рік
2.5.
Сприяти органам Національної поліції у виявленні та розкритті
правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів територіальної громади від
протиправних посягань відповідно до чинного законодавства України.
Комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
2.6.
Здійснювати контроль за рішенням Білоцерківської міської ради від 29
листопада 2018 року № 3003-60-УІІ «Про встановлення заборони продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Біла Церква».
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції,
комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
2.7. Розглядати стан додержання законності та правопорядку, конституційних прав
і свобод людини за участю керівництва Білоцерківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Київській області та виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції
Постійно
2.8. З метою правової пропаганди, інформування населення міста про прийняті
законодавчі акти, рішення Кабінету Міністрів України, нормативні акти Київської обласної
адміністрації і органів місцевого самоврядування щодо зміцнення законності та правопорядку,
а також заходи, які вживаються на їх виконання, проводити роз’яснювальну роботу серед
населення.
Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків
з громадськістю міської ради,
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області
Постійно
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2.9. Забезпечити систематичну тафективну
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

роботу

адміністративної

комісії

виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції
Постійно
2.10.
Забезпечити охорону громадського порядку й безпеки громадян під час
відзначення загальнодержавних, місцевих та релігійних свят, масово-культурних заходів та ін.
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції,
комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
2.11. Продовжити виконання заходів з обладнання громадських місць системами
відео спостереження за дотриманням правопорядку та безпекою громадян відповідно до
міської цільової програми «Смарт Сіті: прозора та безпечна громада міста Біла Церква» на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018
року № 3068-60-УП.
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції
Постійно
2.12. Здійснювати роботу щодо попередження дитячої злочинності, бездоглядності
та безпритульності, криміногенного впливу злочинних елементів на підлітків, виявлення
дорослих, які негативно пливають на підлітків, втягують їх у злочинну діяльність, пияцтво та
наркоманію, ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
2.13. За участю представників відділів виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради у справах сім'ї, молоді і спорту, служби у справах дітей і закладів охорони
здоров’я, запровадити проведення спільних заходів щодо виявлення та взяття на облік
дорослих і дітей, які вчиняють насильство в сім'ї, зловживають спиртними напоями, вживають
наркотичні засоби тощо. Здійснювати з членами таких сімей відповідну профілактичну та
соціальну роботу.
Служба у справах дітей міської ради,
управління освіти і науки міської ради,
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
2.14. Висвітлювати у ЗМІ актуальні питання охорони дитинства, сімейної політики,
проблеми дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, популяризувати
кращі історичні традиції української родини щодо виховання дітей та нові форми сімейного
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з
громадськістю міської ради
Постійно
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2.15. Організувати та проводитиперативно-профілактичні заходи, спрямовані
на протидію розповсюдженню наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних
закладах міста.
Служба у справах дітей міської ради,
управління освіти і науки міської ради,
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області
Постійно
2.16. Для охорони громадського порядку, здійснення профілактики для
недопущення вчинення злочинів та правопорушень, проводити патрулювання на визначених
маршрутах, в тому числі скверах, паркових зонах.
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
2.17. Виявляти порушення, вживати заходи щодо їх припинення, складати
протоколи про адміністративні правопорушення у відповідності до вимог Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції,
комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
2.18. Проводити роботу щодо своєчасного виявлення неблагополучних сімей, їх
облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання
таким сім’ям адресної допомоги.
Управління соціального захисту населення,
служба у справах дітей міської ради,
управління освіти і науки міської ради,
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області
Постійно
2.19.
Висвітлювати у засобах масової інформації результати боротьби
наркозлочинністю, забезпечувати проведення брифінгів, прес-конференцій і круглих столів з
представниками місцевих засобів масової інформації.
Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків
з громадськістю міської ради
Постійно
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2.20. Провести комплекс заходівщрямованих на
профілактику
дитячого
дорожньо-транспортного травматизму під час зимових, весняних та літніх шкільних канікул.
Управління освіти і науки міської ради,
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області
Постійно
2.21. На спільних нарадах керівників правоохоронних органів міста та органу
місцевого самоврядування проводити, у разі виникнення, аналіз корупційних випадків на
території міста та результати боротьби з корупцією та хабарництвом. Особливу увагу
приділити викриттю корупційних діянь серед працівників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, банківських установ, нотаріальних контор, до обов’язків яких
належить проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, відкриття
розрахункових рахунків, проведення ідентифікації осіб тощо, і притягнення їх до
відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку.
2.22. Аналізувати скарги та звернення громадян до виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради, в яких вбачається порушеннями державними службовцями
існуючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповідними
висновками та рекомендаціями, на нарадах.
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
Білоцерківська місцева прокуратура (за згодою)
Постійно

2.23.
Проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання торг
продуктами харчування тваринного походження у невстановлених місцях і на стихійних
ринках.
виконавчі органи міської ради, в межах
компетенції,
Білоцерківський ВП ГУ НП України
в Київській області,
комунальне підприємство Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»
Постійно
3. Очікувані результати
3.1. Покращення стану криміногенної ситуації в місті, підвищення рівню розкриття
тяжких та особливо тяжких видів злочинів.
3.2. Високий рівень громадського порядку та безпеки на території міста;
3.3. Підвищення результативності профілактики правопорушень в середовищі
неповнолітніх та молоді;
3.4. Залучення громадян до активної діяльності з охорони правопорядку.
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

С. Постівий

