
Інформація 

щодо   виконання  заходів міської  цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві   „ Безпечна столиця ” на 

2012-2015роки. 

 

На виконання „Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві „Безпечна столиця” на 2012-2015роки”, 

затвердженої рішенням Київради від 26.01.2012 №16/7353, Дніпровською 

районною в місті Києві державною адміністрацією та правоохоронними 

органами району у 2014 році  здійснено наступні організаційні та практичні  

заходи. 

Так впродовж січня у правоохоронних органах району підведені 

підсумки роботи за 2013 рік, у березні проведено колегію 

райдержадміністрації з питання „Про стан виконання міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві  

„Безпечна столиця” на 2012-2015роки”. У червні проведена спільна нарада 

керівництва райдержадміністрації та Дніпровського РУ ГУМВС України в 

м.Києві щодо проблемних питань матеріально-технічного  та соціально-

побутового забезпечення працівників районного управління міліції. У серпні 

в районі проведено координаційну нараду керівників правоохоронних 

органів та керівництва районної державної адміністрації з питання „ Про стан 

боротьби зі злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку та 

безпеки громадян в Дніпровському районі м.Києва протягом 7 місяців 2014 

року”. Прийняті на колегіях і нарадах  рішення, направлені на активізацію 

роботи в забезпеченні правопорядку,   виконуються.  

Вживаються відповідні заходи та проводиться  робота по 

вдосконаленню правової освіти громадян, постійному інформуванні 

населення району через засоби масової інформації про стан правопорядку і 

вжиті заходи щодо попередження злочинності.  Зокрема, на базі Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації   28 березня 2014  року 

проведено засідання Київської міської міжвідомчої ради з правової освіти 

населення.  

На офіційному субвеб-сайті районної державної адміністрації 

розміщено  статті: „Пильність дільничного допомогла затримати злодійку”; 

„Місячник добровільної здачі зброї”; „Не очікувати адмінвпливу 

Державтоінспекції”; „Інспектори патрульної служби міліції затримали 

зловмисника та врятували майно потерпілого” ; „Громадський порядок 

забезпечують спільно”; „Міліціонери-дніпровчани звільнили з полону 

сирійця”; „Державтоінспектори вирушили до зони АТО” та інші. 

         Вжито заходів щодо вдосконалення обліку житла, де проживають особи 

похилого віку, з метою запобігання знущань над ними, протиправного 

відчуження їх житла. Працівниками Територіального центру соціального 

обслуговування постійно проводиться роз’яснювальна робота серед осіб, які 

ними обслуговуються щодо незаконного відчуження житла, що належить 

особам похилого віку та самотнім.  



У Дніпровському районному центрі зайнятості в квітні 2014 р.  

проведено профінформаційний груповий захід: „Запобігання нелегальній 

трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці”, а  у 

Дніпровському районному в місті Києві Центрі соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проведена двохмісячна тренінгова програма „Школа 

відповідального батьківства”. 

З метою мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх в районі 

проводились певні організаційні заходи з цього питання так, у лютому в 

управлінні освіти проведено засідання круглого столу «Взаємодія суб’єктів 

соціальної роботи із сім’ями, які опинились в складних життєвих 

обставинах», 2 квітня на базі гімназії №191 ім. П.Тичини відбувся виїзний 

семінар для  педагогів-організаторів Дніпровського району, які ознайомилися 

з основними напрямками виховної роботи гімназії№191, традиційними 

заходами та новітніми методиками роботи з підростаючим поколінням. 

17 червня 2014 року спеціалісти Служби у справах дітей влаштували 

День відкритих дверей для випускників шкіл, які мають статус дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. 

У Дніпровському районному Центрі зайнятості, за участі Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дніпровської РДА, Служби у 

справах дітей, Управління освіти, Управління праці та соціального захисту 

населення, проведено круглий стіл на тему: «Неповнолітні - наша турбота» з 

питань профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню 

неповнолітніх. Також на базі центру зайнятості для студентів випускних 

курсів Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, в рамках 

семінару-тренінгу «Молодь на ринку праці», проведений семінар з техніки 

пошуку роботи. 

У загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району, 

підліткових клубах за місцем проживання спеціалістами Служби у справах 

дітей та педагогами підліткових клубів проведено тематичні семінари, бесіди 

та лекційно-тренінгові заняття для батьків та учнів різних вікових груп щодо 

профілактики правопорушень серед дітей, розповсюдження наркотичних 

засобів і психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління, 

наркоманії на теми: „ А вони могли б жити”; „ Профілактика СНІДу,  

наркоманії, венеричних захворювань ”. У вересні 2014 року у СШ №98 

відбулася зустріч курсантів Академії МВС з учнями школи на тему: « 

Відповідальність неповнолітніх», у жовтні 2014 року в рамках місячника 

профілактики правопорушень у СЗШ №4 відбулась зустріч правоохоронців з 

учнями 7-11 класів у форматі «Питання-відповідь». 

Щомісячно Службою у справах дітей разом з представниками Відділу 

кримінальної міліції у справах дітей, спеціалістами районного Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та загальноосвітніми 

навчальними закладами проводяться профілактичні рейди „Діти вулиці”, 

„Урок”, „Канікули”, „Підліток” та інші. Впродовж року проведено 26 рейдів 

під час яких з вулиць району вилучено 4 дитини, з них 3 поміщено до Центру 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/418.html
http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/418.html
http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/403.html
http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/403.html


соціально-психологічної реабілітації.    

З метою протидії наркоманії  районним центром здоров'я проводяться 

розповсюдження буклетів, пам’яток  щодо формування у дітей і молоді 

негативного ставлення до вживання наркотичних речовин. 

Правоохоронними органами району проводились оперативно-

профілактичні операції „Генофонд”, „Ліки”, „Батискаф”, порушено 57  

кримінальних проваджень за незаконний обіг наркотиків, складено 22  

протоколи за ст.44 КУпАП (незаконне виробництво, придбання, зберігання, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин).  

У закладах освіти проводиться роз’яснювальна виховна робота щодо 

кримінальної відповідальності за приналежність до розповсюдження, 

вживання наркотичних та психотропних речовин. Проведено виховні години 

: „Згубний вплив наркотиків, алкоголю і паління на розвиток організму 

підлітків”; „Знай, щоб жити”; „ Суд над наркоманією”; „Ні шкідливим 

звичкам” та ін..  

З метою вдосконалення роботи з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму серед дітей та підлітків, прищеплення їм навичок 

безпечної поведінки на дорогах, управлінням освіти спільно з працівниками 

Державтоінспекції та районним клубом „Сигнал ” проведені масові заходи, 

спрямовані на попередження дорожньо-транспортних пригод за участю 

дітей. 

Державтоінспекцією виявлено близько 11 тис. порушень правил 

дорожнього руху та  вживалися відповідні заходи щодо організації 

дорожнього руху, інформування водіїв про мережу закладів охорони 

здоров’я, екстрених служб. Працівниками ДАІ спільно з районною 

державною адміністрацією проведено наради: у січні з керівниками 

автогосподарств району з питань безпеки автоперевезень; у березні з питань 

впровадження заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в районі. 

З метою прищеплення дітям навичок безпечної поведінки на дорогах у 

середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 99 представниками  

управління Державтоінспекції міста Києва  проведено  профілактичну акцію 

„Увага! Пішохід на дорозі!”, у спеціалізованій школі №176  конкурс „Діти – 

учасники дорожнього руху”. Також працівники Державтоінспекції 

Дніпровського району на початку нового навчального року провели з 

першокласниками середньої загальноосвітньої школи №66 урок із знання 

Правил дорожнього руху та безпечної поведінки біля дороги. 

У кожному навчальному закладі  району проведено: уроки з безпеки 

дорожнього руху з використанням „Автомістечка”; конкурси малюнків: 

„Знаю правила дорожнього руху”; „Дорожня безпека очима дітей”; „Моя 

безпечна дорога додому”; тренінги, вікторини „Перейдемо вулицю”, „Школа 

пішохідних доріг”; круглі столи на теми „Безпека на дорогах залежить від 

кожного” та „Мова дороги”. 

На офіційному субвеб-сайті райдержадміністрації розміщено статті:  

„Урок безпеки „Правила дорожні змалечку вивчай”; „ДАІ допомагає 

школярам відновити призабуті знання”; „Нові Правила дорожнього руху”; 



„Медогляд пройти зобов’язані”; „Аварійність на дорогах” та  багато інших. 

В районі проведено місячник „Увага. Діти на дорозі ”, операції 

:„Автобус-2014”; „Увага! Пішоход! ”; „Перевізник – зима”; „Документ”.  

Здійснювалось обстеження стану доріг та залізничних переїздів, стану 

зовнішнього штучного освітлення вулично-шляхової мережі, підземних 

пішохідних переходів  тощо. За результатами перевірок вживалися заходи 

щодо усунення виявлених недоліків. 

Державтоінспекцією проведено  449 перевірок автогосподарств району, 

вручено 23 приписи на усунення недоліків, заборонено експлуатацію 126 

автомобілів, накладено штрафів на 306 посадових осіб.  

В районі проведено капітальний ремонт  асфальтобетонного покриття 

вулично-шляхової мережі – 34 тис.м.кв., ліквідовано ямковість – 11 тис. 

м.кв.,  відновлено 92 м.п. направляючого пішохідного огородження, 116 м.п. 

колесовідбійної стрічки,  відремонтовано 36 оглядових колодязів, 94 

зливоприймальних решіток у підземних пішохідних переходах  та 77 на 

проїзній частині.  

У  підтриманні правопорядку на території району приймають активну 

участь Дніпровське районне громадське формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, загони самооборони та небайдужі мешканці 

району.  

Вжиті організаційні та практичні заходи дозволили в цілому зберегти 

контроль за криміногенною ситуацією в районі, у 2014 році було 

зареєстровано 3799 кримінальних проваджень, що на 32,5 % менше ніж в 

минулому році, а також сприяли закріпленню позитивних тенденцій на 

окремих напрямках оперативної та службової діяльності правоохоронних 

органів. 
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