
 

Рішення №1 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   

(за матеріалами протоколу №1 від 23 січня 2018 року) 

 

Про виконання у 2017 році заходів міської цільової комплексної програми 

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

2016-2018 роки 

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 

 

1. Доповідь начальника Дніпровського управління поліції ГУ 

Національної поліції у м. Києві  Кузьміна О.П. з питання: “Про виконання у 

2017 році заходів міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві “Безпечна столиця ” на 2016-2018 роки” 

взяти до відома. 

 

2. Продовжити виконання заходів міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві “Безпечна 

столиця” на 2016-2018 роки. 

 

Виконавці: Управління освіти, Управління житлово-

комунального господарства, Управління охорони 

здоров’я, Управління культури та охорони 

культурної спадщини, Управління праці та 

соціального захисту населення, Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Служба у справах дітей, Відділ 

з питань інформаційної політики, Відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, Відділ оренди майна комунальної 

власності, КП “Керуюча компанія із 

обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району”, КП “ШЕУ по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м.Києва”, Правоохоронні 

органи 
 

Термін:  Впродовж року до 31 грудня 2018 року 

  

3. Рекомендувати Дніпровському управлінню поліції ГУ Національної 

поліції у м. Києві, Управлінню патрульної поліції у місті Києві Департаменту 

патрульної поліції та Київському міському громадському формуванню з 

охорони громадського порядку і державного кордону “Муніципальна варта” 

вжити заходів, направлених на  покращення взаємодії під час забезпечення 

правопорядку в районі, а також щодо побудови партнерських відносин із 

населенням району. 
 



Виконавці: Дніпровське управління поліції ГУ НП у 

м.Києві, Управління патрульної поліції у 

місті Києві Департаменту патрульної поліції, 

Київське міське громадське формуванням з 

охорони громадського порядку і державного 

кордону “Муніципальна варта” 
 

Термін:  Упродовж року 
 

4. Дніпровському управлінню поліції ГУ Національної поліції у м. Києві 

та Управлінню патрульної поліції у м.Києві направляти відповідних фахівців до 

Управління освіти райдержадміністрації для організації правопросвітницької 

роботи у навчальних закладах району, проведення лекцій та семінарів стосовно 

роз’яснення чинного законодавства щодо відповідальності неповнолітніх за 

правопорушення, а також про дотримання Правил дорожнього руху. 
 

Виконавці: Дніпровське управління поліції ГУ НП у 

м.Києві, Управління патрульної поліції у 

місті Києві Департаменту патрульної поліції, 

Управління освіти райдержадміністрації 
 

Термін:  Упродовж року 
 

5. Рекомендувати Дніпровському управлінню поліції ГУ Національної 

поліції у м. Києві налагодити більш тісний взаємозв’язок з керівниками 

Управління житлово-комунального господарства райдержадміністрації, КП 

“Керуюча компанія із обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району”, ЖЕД, ОСББ, житлових кооперативів з питань організації 

інформаційно-профілактичних бесід з мешканцями, розповсюдження пам’яток-

порад щодо запобігання злочинам, розміщення у під’їздах будинків контактної 

інформації про дільничних офіцерів поліції тощо.  
 

Виконавці: Дніпровське управління поліції ГУ НП у 

м.Києві, Управління житлово-

комунального господарства, КП “Керуюча 

компанія із обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району” 
 

Термін:  Упродовж року 
 

6.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 


