
Профілактика злочинності в районі 

         З метою профілактики злочинності, виконання заходів запланованих 

 міською цільовою комплексною програмою профілактики та протидії 

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

території  Дніпровського району м.Києва  правоохоронними органами району 

при взаємодії з службами та підрозділами райдержадміністрації, 

підприємствами, установами та організаціями району здійснюється ряд 

організаційних та практичних заходів щодо зміцнення законності та 

правопорядку. 

       Так, у січні п.р. в районі проведено координаційну нараду керівників 

правоохоронних органів та керівництва районної державної адміністрації з 

питання   „ Про стан боротьби зі злочинністю та корупцією у Дніпровському 

районі м.Києва протягом 2012 року”,  у лютому проведено колегію 

райдержадміністрації з питання „ Про стан виконання міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві      

 „ Безпечна столиця ” на 2012-2015роки”. Прийняті рішення, направленні на 

покращення роботи, доведені до виконавців їх виконання контролюється.       

      

У районі проводились заходи щодо забезпечення безпеки в житловому фонді 

та об’єктах міського господарства. Дільничними інспекторами міліції 

проведено близько 125 тис.  поквартирних обходів, 88 виступів і  звітів перед 

населенням та у трудових колективах. 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. Відповідну роботу в цьому 

напрямку проводять працівники медичних закладів. З метою визначення 

механізмів співпраці щодо протидії торгівлі людьми та попередження 

насильства в сім’ї  працівники районного відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту разом з представником проекту „Свобода від насильства, розширення 

прав і можливостей дівчат і жінок у складних життєвих обставинах ” 

Міжнародного благодійного фонду „Українська фундація громадського 

здоров’я” провели навчально-практичний семінар для працівників закладів 

охорони здоров’я Дніпровського району. 

        В районі велика увага приділяється профілактиці злочинності в 

підлітковому середовищі. У Службі у справах дітей створено банк даних 

дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, на  обліку перебувало 32 

дитини. З метою з’ясування причин, за яких сім’я опинилися в складних 

обставинах, пошуку шляхів їх усунення, спеціалістами Служби здійснено 77 

обстежень умов проживання дітей та проведено профілактичну роботу з 

батьками. Направлено клопотання до Дніпровського районного центру 

соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді з питання здійснення соціального 



супроводу 28 сімей. Подано 3 позови про відібрання малолітньої дитини без 

позбавлення батьків батьківських прав та 2 позови про позбавлення батьків 

батьківських прав. 

    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”. Впродовж поточного періоду проведено 

12  рейдів під час яких з вулиць району вилучено 2 дитини.   

    У загальноосвітніх навчальних закладах, 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 ” . Протягом лютого-березня п.р. учні 8-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів переглянули фільм на 

правову тематику „ Кримінальна відповідальність неповнолітніх ” 

запропонований прокуратурою м.Києва. Працівниками правоохоронних 

органів під час проведення батьківського всеобучу читаються лекції на 

правову тематику : „ Підліток і закон”; „  Як вберегти дитину від скоєння 

злочину”; „ Права і обов’язки батьків”, „Особливості адміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх”. 

    Проводиться відповідна робота по забезпеченню безпеки дорожнього руху, 

так як протягом 6 місяців в районі трапилося 86 дорожньо-транспортних 

пригод, внаслідок яких 4 особи загинуло та 108 отримали травми, за 

аналогічний період 2012 року 87 ДТП в яких загинуло 7 осіб та 105 

травмовано. З вказаних  ДТП  12 дорожньо-транспортних пригод сталося за 

участю дітей, в яких травмовано 12 дітей та одна загинула. 

    З метою вдосконалення роботи по профілактиці 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. Між командами шкіл проведено конкурс юних інспекторів руху   

          ( КВН-ЮІР-2013 ),у квітні відбувся районний огляд загонів юних 

інспекторів дорожнього руху „ ЮІР – за безпеку дорожнього руху ” в якому 

взяли участь 41 загін. Командна „Форсаж ” СШ №137 зайняла ІІ місце на 

міському злеті юних інспекторів дорожнього рух, що відбувся на  базі 

Київської інженерної гімназії. 



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

2013”, „Увага! Пішоход! ”, „Перевізник –зима”. 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, проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулично-

шляхової мережі – 18,66 тис.м.кв., відновлено 20 м.п. направляючого 

пішохідного огородження, 155 м.п. колесовідбійної стрічки, поновлено 

дорожню розмітку на 20 вулицях, відремонтовано 31 зливоприймач та 17 

оглядових колодязів.  Крім цього вживалися відповідні заходи щодо 

організації дорожнього руху та інформування водіїв про мережу закладів 

охорони здоров’я, екстрених служб. 

   Державтоінспекцією виявлено більше 6 тис. порушень правил дорожнього 

руху, проведено 647 планових перевірок автогосподарств району, оглянуто 

близько 6 тис. транспортних засобів, вручено 54 приписи на усунення 

недоліків, заборонено експлуатацію 194 автомобілів. Також проведено 24 

перевірки автогосподарств пасажироперевізників, оглянуто 955 

транспортних засобів, виявлено 250 несправних автобусів, заборонено 

експлуатацію 52, видано 22 приписи на усунення недоліків. 

    Районним управлінням міліції забезпечено охорону громадського порядку 

в районі  у тому числі в місцях масового відпочинку киян та гостей столиці 

ПКіВ «Гідропарк» та «Труханів острів». Припинено 3184 адміністративних 

правопорушень. Перевірено 6 ринків, які розміщені на території району, за 

порушення правил торгівельної діяльності  складено 327 адміністративних 

протоколів за ст.ст. 159, 160, 164 КУпАП. Виявлено 8 фактів незаконного 

розповсюдження та реалізації аудіо-відео продукції, компакт-дисків та інших 

об’єктів інтелектуальної власності,  складено адміністративні протоколи за 

ст. 164 зн. 9 КУпАП ( незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних). 

    Допомогу міліції у забезпеченні правопорядку надавало Дніпровське 

районне громадське формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону. За їх участі розкрито 26 злочинів та припинено  69 

адміністративних правопорушень. 

    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 проводились оперативно-профілактичні операції „Генофонд”, 

„Ліки”, „Батискаф”. Порушено 145  кримінальних провадження за 

незаконний обіг наркотиків, з них 34 за збут наркотичних засобів, складено 

26  протоколів за ст.44 КУпАП ( незаконне виробництво, придбання, 

зберігання, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин). 



    В районі проводиться відповідна профілактична робота з раніше судимими 

особами. Безкоштовними соціальними послугами спеціалістів районного 

центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді скористалися  38 осіб, які 

відбували покарання в місцях позбавлення волі та 273 особи, засуджені до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

      За 6 місяців поточного року  в районі скоєно  5 вбивств, які розкриті, 15 

умисних тяжких тілесних ушкоджень,  розкрито 7, з них 4 тяжких тілесних 

ушкоджень зі смертельними наслідками, з них 2 розкрито. 

     Аналізуючи оперативну обстановку в районі, слід звернути увагу на те, що 

в цілому вдалося зберегти контроль за криміногенною ситуацією в районі. 
 


