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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
профілактики злочинності на території 

міста Хуст на 2019-2020 роки

Програма розроблена на основі  комплексного підходу до розв'язання проблем
захисту  суспільства  від  злочинності,  профілактики  її  негативних  проявів  з
урахуванням тенденцій розвитку міста Хуст.

Програмою  передбачено  забезпечення  активної  наступальної  протидії
злочинності  та  досягнення  уповільнення  темпів  її  зростання  на  основі  чітко
визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості,
вдосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання і розкриття
злочинів. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
- ослаблення дії криміногенних факторів;
-  припинення  зрощування  кримінальних  структур  з  органами  державної

влади,  дальшого  поширення  і  консолідації  організованої  та  інших  найбільш
небезпечних форм злочинності;

-  недопущення  втягнення  у  злочинну  діяльність  нових  соціальних  груп,
особливо неповнолітніх;

- витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
-  викорінення  корупції,  зменшення  кримінального  тиску  на  економічні

відносини;
- створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних 

проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.
У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність очікується:
- зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її

впливом;
-  зменшення впливу організованої  злочинності  на економічну та  політичну

сфери суспільства;
- поліпшення стану безпеки дорожнього руху в населених пунктах на основі

створення  єдиної  системи  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  в  регіоні  та  її
розвиток;

- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;
- інформаційне забезпечення місцевих органів виконавчої влади, підприємств,

установ, організацій і населення з питань профілактики та боротьби зі злочинністю;
-  досягнення  належного  рівня  фінансового  і  матеріального  забезпечення

правоохоронної та профілактичної діяльності.

І. Загальні положення.

Програма  розроблена  на  підставі  листа  міністра  внутрішніх  справ  України
Авакова  А.Б.  до  голів  обласних  державних  адміністрацій  №4/01/29-2016  від
17.03.2016р.  та  службової  телеграми  ГУНП  в  Закарпатській  області  №4/250  від
25.02.2016  року   спрямованих  на  підвищення  ефективності  роботи  поліції  щодо



боротьби зі злочинністю, посилення взаємодії органів державної влади та місцевого
самоврядування, громадськості у протидії всім формам злочинності.

2. Заходи щодо зміцнення правопорядку та посилення боротьби  зі
злочинністю.

2.1 Організаційні заходи
2.1.1.  Прийняти  участь  у  нарадах  при  Хустському  міському  голові  на  яких

розглядати питання щодо зміцнення матеріально - технічної бази Хустського ВП
ГУНП в Закарпатській області, забезпечення заходів з профілактики злочинності.

Виконавець Заступники  начальника  Хустського  ВП.
Начальник сектору моніторингу Хустського
ВП ГУНП.

Термін Впродовж року

2.1.2.  Забезпечити  широку  гласність  роботи  відділу  поліції,  спрямованої  на
попередження  злочинності,  здійснювати  підготовку  матеріалів  з  цих  питань  для
публікацій  в  засобах  масової  інформації,  для  розміщення  в  мережі  Інтернет.
Постійно  проводити  зустрічі,  прес-конференції,  надавати  необхідну  допомогу
журналістам у висвітленні роботи відділу поліції.

Систематично  -  вивчати  громадську  думку  мешканців  м.  Хуст  стосовно  роботи
відділу поліції по боротьбі зі злочинністю.

Виконавець Заступник  начальника  Хустського  ВП.
Начальник  сектору  моніторингу
Хустського ВП ГУНП.

Термін Постійно 
2.1.3.  Продовжити  практику  обов'язкових  звітів  перед  населенням  та  виступи  на

зборах громадян, у трудових колективах.
Виконавець Заступники  начальника  відділу  поліції,

інспектори  поліції  на  дільницях
обслуговування .

Термін Щоквартально 
2.1.4  3  метою  ефективного  здійснення  заходів  по  розшуку  зниклих  людей,

організувати  оперативне  та  якісне  інформування  про  осіб,  які  розшукуються
відділами  та  відділеннями  поліції  з  використанням  можливостей  друкованих,
електронних видань, радіо та телебачення, систематично здійснювати корегування
баз даних автоматизованої системи 'Розшук"

   Виконаве
ць

Заступник  начальника  відділу  поліції  –  начальник
слідчого  відділення,  заступник  начальника  відділу
поліції  –  начальник  сектору  кримінальної  поліції
Хустського ВП.

Термін Постійно 
2.1.5  Систематично  аналізувати  стан  правопорядку  в  кожному  населеному

пункті  району,  на  підприємствах,  в  установах  та  організаціях.  За  результатами
аналізу та з урахуванням факторів,  що негативно впливають на стан оперативної
обстановки, розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання злочинності.

Виконавець Начальники  служб  та
підрозділів, сектор моніторингу
Хустського ВП 

Термін Кожні шість місяців. 



2.2. Протидія організованій злочинності і корупції.
2.2.1  Спільно  з  прокуратурою  вжити  комплекс  заходів,  спрямованих  на  викриття

корупційних діянь, передусім у органах державної влади, з обов'язковим притягненням до
відповідальності осіб, винних у їх вчиненні.

Виконавець Заступник  начальника  відділу  поліції  –
начальник  слідчого  відділення
Хустського ВП. 

Термін Постійно 
2.2.2.Спільно  з  контрольно  -  ревізійним  управлінням  взяти  участь  в

комплексних  перевірках  законності  здійснення  товарно-грошових  операцій
суб'єктами  підприємницької  діяльності,  зокрема  у  паливно-енергетичному
комплексі,  з  метою  виявлення  фактів  одержання  тіньових  доходів  шляхом
прихованого вилучення з обігу сум різниці між собівартістю та роздрібними цінами
на товар і послуги.

Виконавець

Заступник  начальника  відділу  поліції  –
начальник  слідчого  відділення,  заступник
начальника відділу поліції – начальник секторк
кримінальної поліції 

Термін 2019-2020
2.2.3  Спільно  з  регіональною  митницею,  прикордонними  заставами  та  іншими

відділами поліції,  сусідніми відділами та відділеннями поліції  проводити скоординовані
спільні дії,  пов'язані з викриттям та знешкодженням організованих угрупувань з метою
припинення їх діяльності, яка має транснаціональний та міжрегіональний характер.

Виконавець

Заступник  начальника  відділу  поліції  –
начальник  слідчого  віддіення,  заступник
начальника відділу поліції – начальник сектору
кримінальної  поліції 

Термін 2019-2020
2.2.4.  Вживати  заходи  з  виявлення,  документування  та  знешкодження

організованих злочинних груп, створених на етнічній основі, відпрацювання їх на
причетність  до  нерозкритих  злочинів.  Особливу  увагу  звернути  на  перевірку  й
реалізацію оперативної та іншої інформації щодо осіб - вихідців з країн, де набули
поширення прояви міжнародного екстремізму та терористичної діяльності.

Виконавець

Заступник  начальника  відділу  поліції  –
начальник  слідчого  відділення,  заступник
начальника  відділу  поліції  –  начальник
сектору кримінальної поліції 

Термін 2019-2020
2.2.5.  Прийняти  безпосередню  участь  у  спільних  з  Держмитслужбою,  РВ  СБУ,

Держкомкордоном,  Хустською ДПІ  комплексних  заходах  (у  рамках  окремих  операцій)
щодо запобігання фактам незаконного переміщення через митний кордон України товарів,
валюти,  історичних і  культурних цінностей,  інших предметів,  заборонених до  вільного
обігу (зброї, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин тощо) та виявлення корупційних
проявів з боку митних, прикордонних та інших контролюючих органів. 

Виконавець

Заступник  начальника  відділу  поліції  –
начальник  слідчого  відділу,  заступник
начальника  відділу  поліції  –  начальник
відділу кримінальної поліції 

Термін 2019-2020
2.2.6.  Спільно  з  РВ  СБУ,  Держмитслужбою,  Держкомкордоном,  Хустською  ДФІ

періодично формувати на території району мобільні оперативні групи з числа працівників



відділу  поліції,  які  будуть  спеціалізуватися  на  виявленні  та  затриманні  контрабандних
товарів,  викритті  організаторів  та  осіб,  які  сприяють  незаконному ввезенню в  Україну
підакцизних та інших товарів.

Виконавець
Заступники  начальника
Хустського ВП.

Термін 2019-2020
2.2.7. Продовжувати вживати заходи з викриття та знешкодження соціально-

небезпечних злочинних угрупувань, злочинних організацій, в першу чергу тих, що
діють  на  найбільш  прибуткових,  стратегічного  значення  підприємствах,  зокрема
об'єктах  паливно-енергетичного  і  агропромислового  комплексів,  у  спиртовій  і
лікеро-горілчаній  промисловості,  а  також  у  зовнішньоекономічній  діяльності,
кредитно-фінансовій  і  банківській  системах,  сфері  приватизації  та  мають
корумповані зв'язки в органах державної влади і управління.

Виконавець Заступники начальника ВП 
Термін 2019-2020

2.2.8. Організувати оперативний контроль за діяльністю спортивних клубів і
секцій,  які  спеціалізуються на східних видах єдиноборств,  самбо,  боксу з  метою
недопущення втягування їх у злочинну діяльність, перевіряти їх на причетність до
ОЗУ.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції.

Термін 2019-2020
2.3. Заходи по протидії загально - кримінальній злочинності

2.3.1. З метою попередження злочинів, що скоюються  з використанням зброї
та  вибухівки,  можливих  терористичних  актів  у  місцях  масової  концентрації
громадян, у тому числі під час курортного сезону та літнього відпочинку дорослих
та дітей, виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки,
наркотичних засобів та психотропних речовин, організовувати  та проводити  на
території  району  оперативно  -  профілактичні  відпрацювання  ринків,  вокзалів,
розважальних закладів, місць збору та масового перебування громадян.

Виконавець

Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальники  секторів
реагування  патрульної  поліції,
начальники служб 

Термін щоквартально
2.3.2. Вивчати  кримінальні  провадження  та  оперативно-розшукові  справи

категорії "Злочин" за фактами резонансних нерозкритих злочинів, злочинів минулих
років. Провести інвентаризацію таких проваджень та справ. Відібрати кримінальні
провадження по злочинах перспективних до розкриття, при необхідності поновити
слідчо-оперативні групи, скласти додаткові плани оперативно-розшукових заходів з
максимальним  залученням  можливостей  УОС,  ОТВ  ГУНП.  Контролювати  хід
виконання поставлених завдань та плану по їх розкриттю.

Виконавець

Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальники  секторів
реагування  патрульної  поліції,
начальники служб 

Термін постійно
2.3.3. В  рамках  боротьби  з  незаконними  заволодіннями  авто-

мототранспортом  систематично  проводити  відпрацювання  авторемонтних
майстерень, станцій технічного обслуговування, гаражних кооперативів на предмет



переховування там чи розкомплектування викрадених автомобілів. Особливу увагу
звернути на відпрацювання фізичних осіб, які займаються ремонтом АМТ по місцю
проживання. По результатах перевірок поновити списки осіб та місць дислокування
об'єктів, що займаються ремонтом та переобладнанням автотранспорту.

Виконавець

Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальники  секторів
реагування  патрульної  поліції,
начальники служб 

Термін По окремих планах
2.3.4. На  основі  аналізу  крадіжок  з  квартир  та  приватних  будинків,  що

скоюються на території району розробляти та здійснювати заходи по попередженню
та розкриттю даного виду злочинів. Організовувати створення в найбільш вражених
місцях  квартир-пасток,  засідок,  таємне  патрулювання.  Особливу  увагу  приділити
мікрорайонам міста.

Виконавець

Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальники  секторів
реагування  патрульної  поліції,
начальники служб 

Термін По окремих планах
2.3.5. Вивчити та відкоригувати списки осіб, раніше засуджених за квартирні

крадіжки  та  осіб,  які  схильні  до  вчинення  даних  видів  злочинів,  засуджених  до
покарання,  не  пов'язаного  з  позбавленням  волі,  тих,  що  повернулися  з  місць
позбавлення  волі.  Із  залученням  оперативних  можливостей  проводити  їх
відпрацювання на предмет причетності до нерозкритих злочинів.

Виконавець

Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальники  секторів
реагування  патрульної  поліції,
начальники служб 

Термін Постійно 
2.3.8. Проводити роз'яснювальну роботу в т.ч. через ЗМІ про переваги обладнання

квартир  сучасними  засобами  ОПС  та  підключення  квартир  до  пульту  централізованої
охорони УПО. 

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції, начальники служб 

Термін По окремих планах
2.3.9. Вживати додаткові  заходи по уточненню кількості  магазинів,  кафе та

інших торгових об'єктів  на обслуговуваній території, їх форми власності Проводити
додаткові обстеження магазинів на стан їх технічної укріпленості, наявність засобів
ОПС. Матеріали обстежень накопичувати в наглядових справах

Спільно з працівниками УПО проводити роз'яснювальну роботу з власниками
магазинів, незалежно від їх форми власності, про необхідність вжиття заходів щодо
збереження ТМЦ.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу  поліції,
начальники  секторів  реагування
патрульної поліції, начальники служб 

Термін Постійно 
2.3.10. По напрямках діяльності здійснити комплекс заходів щодо зменшення

кількості  не  розшуканих злочинців,  насамперед  тих,  які  скоїли  тяжкі  і  особливо
тяжкі, резонансні злочини, осіб, зниклих безвісті та невпізнаних трупів.



Виконавець Заступники начальника відділу поліції 

Термін Постійно 
2.4. Заходи щодо протидії економічній злочинності

2.4.1.  Спільно  з  правоохоронними  та  контролюючими  органами  систематично
проводити скоординовані комплексні заходи викриттю посадових осіб, які зловживають
службовим  становищем  на  пріоритетних  напрямках  економіки  (ліс,  надра,  операції  з
металобрухтом,  паливно-енергетичний  комплекс),  в  зовнішньо-економічній  сфері,  у
кредитно-фінансовій  і  банківській  системах,  сфері  приватизації  агропромисловому
комплексі.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції 

Термін Постійно 
2.4.2. Здійснити  відпрацювання  суб'єктів  господарювання  щодо  цільового

використання  та  недопущення  відчуження,  тимчасово  ввезеного  на  територію
України майна, що надходить у рамках реалізації інвестиційних проектів.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції  

Термін Постійно 
2.4.3. Спільно  з  відділами  поліції  і  контролюючими  органами  району

забезпечити  постійний  моніторинг  за  процесами  пов'язаними  з  ринком  землі,
насамперед  укладенням  договорів  оренди  з  власниками  земельних  та  майнових
часток  (паїв)  і  подальшою  виплатою,  визначеної  відповідно  до  законодавства
орендної  плати,  роздержавленням  землі  з  подальшим  переведенням  земель  у
категорію  загального  користування,  насамперед  для  будівництва  готельно  -
ресторанних комплексів та АЗС.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції  

Термін Постійно 
2.4.4.  Спільно  з  міським  відділом  освіти,   Хустською  ДФІ,  прокуратурою

активізувати  боротьбу  з  незаконним  виробництвом,  розповсюдженням  і  реалізацією
"піратської"  аудіо  та  відеопродукції,  компакт-дисків  та  інших  об'єктів  інтелектуальної
власності.

Виконавець
Заступники  начальника
відділу поліції  

Термін 2019-2020
2.4.5 Із залученням СБУ, прокуратури, відділу у справах захисту прав споживачів, у

взаємодії  з  відповідними  місцевими  органами  виконавчої  влади,  систематично
здійснювати відпрацювання ринків та інших місць масового скупчення людей на предмет
виявлення  фактів  реалізації  товарів,  незаконно  ввезених  через  кордон  та  підпільно
виготовлених на території України, в тому числі фальсифікованих і неякісних продуктів,
алкогольної та тютюнової продукції для припинення порушень

Виконавець
Заступники  начальника
відділу поліції  

Термін 2019-2020
2.4.6. Спільно з місцевими правоохоронними органами з метою запобігання

контрабандному  ввезенню  товарів  на  територію  району,  ввезенню  та  вивезенню
підакцизних  товарів  без  сплати  відповідних  податків  та  інших  обов'язкових
платежів у місцеві бюджети, організувати і провести комплекс дійових заходів щодо
виявлення можливих каналів контрабандного переміщення територією міста таких
товарів.



Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції  

Термін 2019-2020
2.4.7. У  взаємодії  з  місцевими  органами  влади,  іншими  правоохоронними

структурами  посилити  оперативне  відпрацювання  лісової  галузі  та  виявлення
порушень у цій галузі.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції  

Термін 2019-2020
2.4.8. Проводити заходи по перевірці дотримання чинного законодавства суб'єктами

господарювання всіх  форм власності,  які  функціонують на  ринку  чорних і  кольорових
металів. Здійснити заходи по профілактиці правопорушень в цій сфері з метою запобігання
крадіжок  та  незаконного  продажу  металобрухту.  Відслідковувати  осіб,  які  займаються
незаконними операціями з металобрухтом, а також ринки збуту.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальник  відділу
патрульної поліції 

Термін 2019-2020
2.4.9. Зосередити зусилля на підвищенні ефективності протидії хабарництву та

корупції, насамперед з боку посадових осіб органів влади, правоохоронних органів,
податкових  та  митних  органів  керівників  бюджетоутворюючих  підприємств,
закладів  освіти,  та  охорони  здоров’я.  Особливу  увагу  приділити  виявленню
корупційних  діянь  серед  державних  службовців  1-4  категорій  та  оперативного
супроводу розгляду проваджень в судах.

Виконавець Заступники начальника відділу поліції
Термін 2019-2020

2.5. Заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків та  наркоманії.
2.5.1.  У взаємодії  з  відповідальними підрозділами міськвиконкому  вжити заходів

щодо  удосконалення  механізму  міжвідомчого  співробітництва  у  сфері  протидії
поширенню  наркоманії  шляхом  обміну  інформацією  та  досвідом  роботи,  проведення
спільних  заходів,  спрямованих  на  виявлення  масштабів  поширення  наркоманії  та
наркозлочинності  серед  різних  верств  населення  району,  рівня  прихованості  такого
процесу та розмірів збитків, заподіяних цим явищем суспільству.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу  поліції,
начальники  секторів  реагування  патрульної
поліції, начальники служб

Термін Постійно 
2.5.2. У взаємодії  з  відповідальними підрозділами міськвиконкому  вжити заходів

спрямованих на недопущення використання розважальних закладів та місць проведення
дозвілля громадян та молоді для розповсюдження наркотиків,  у першу чергу "важких",
організувати  масові  оперативно  -  профілактичні  відпрацювання  барів,  кафе,  дискотек,
нічних клубів, тощо. Вжити заходи до припинення діяльності об'єктів, де виявлено факти
торгівлі або вживання наркотичних засобів. Розробити і здійснити спеціальні заходи по
виявленню  збувальників,  споживачів  синтетичних  "важких"  наркотиків  психотропних
речовин серед працівників таких закладів.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції,   начальник  відділу
патрульної поліції Хустського ВП.

Термін
Щоквартально, згідно окремих

графіків 



2.5.3. Вжити комплекс спеціальних заходів по отриманню інформації щодо осіб, які
можуть мати відношення до операцій з наркотиками, інтенсивніше використовувати сили
та засоби УОС та ОТВ  у документуванні їх діяльності,  негайно ставити таких осіб на
спеціальний  облік  відділу  поліції  та  прийняти  участь  у  формуванні  "АБД-область",
проводити фотографування, дактилоскопіювання, відеозйомку та перевірку на причетність
до скоєння злочинів.

Виконавець
Заступник  начальника  відділу  –
начальник  сектору  кримінальної
поліції

Термін Постійно  
2.5.4. Із  залученням  зацікавлених  відділів  Хустського  міськвиконкому

організувати  проведення  оперативно-профілактичних  відпрацювань  навчально-
виховних  закладів  та  закладів  відпочинку  (шкіл,  ліцеїв,  ПТУ,  вузів)  з  метою
недопущення розповсюдження в них наркотичних засобів і психотропних речовин.
Внести  пропозиції  щодо  створення  надійної  системи  охоронних  і  пропускних
режимів до таких закладів. Проводити роз'яснювальну роботу серед підлітків про
наслідки вживання наркотиків.

Виконавець

Заступники  начальника  відділу
поліції,  начальники  секторів
реагування  патрульної  поліції,
начальники служб

Термін
Щоквартально, згідно окремих

графіків 
2.5.5. Вживати вичерпних заходів по виявленню та документуванню злочинної

діяльності  груп сформованих на етнічній основі,  зокрема до складу яких входять
особи ромської народності, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів .

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції

Термін Постійно  
2.5.6. Спільно  з  ПНВ  Хустської  ЦРЛ  провести  ревізію  обліку  осіб  -

споживачів  наркотиків,  вжити  вичерпних  заходів  по  повному  та  безумовному
виконанню вказівки МВС №885 від 31.10.205 року та вказівки УМВС України в
Закарпатській  області  №  446  від  09.11.2005  року  щодо  встановлення  реальної
кількості немедичних споживачів наркотиків та постановки їх на облік.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу
поліції

Термін Постійно  
2.6. Заходи щодо запобігання правопорушенням серед неповнолітніх.

2.6.1. Із залученням відділів міськвиконкому у справах сім'ї, з питань фізичної
культури і спорту, освіти і науки організувати роботу по своєчасному виявленню
неблагополучних  сімей,  налагодження  їх  обліку  і  систематичних  перевірок  умов
утримання  та  виховання  в  них  неповнолітніх,  Клопотати  про  вирішення  питань
надання таким сім'ям адресної допомоги.

Виконавець
Заступники  начальника  відділу  поліції,
начальники  секторів  реагування
патрульної поліції, начальники служб

Термін Постійно  
2.6.2. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх,  у тому

числі  пияцтва,  наркоманії,  дитячої  бездоглядності  і  безпритульності,  забезпечити
виявлення дітей,  які  жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами



злочинної  діяльності  дорослих,  проводити  спільні  оперативно-профілактичні
операції  із  залученням  відділів:  у  справах  сім'ї  та  молоді,  освіти  та  науки
райдержадміністрації та міськвиконкому.

Виконавець

Заступник  начальника  відділу  поліці  –
начальник  слідчого  відділу,  заступник
начальника відділу поліції,   начальник відділу
патрульної  поліції,   заступник  начальника
відділу патрульної поліції  Хустського ВП.

Термін Згідно планів графіків  
2.6.3. Спільно  з  підрозділами  міськвиконкомом  організувати  і  забезпечити

проведення  загальнодержавних,  профілактичних  операцій  "Урок"  для  перевірки
стану виконання вимог Закону України "Про освіту" в частині здобуття молоддю
загальної  середньої  освіти,  в  ході  яких  здійснювати  перевірки  інтернет  -  клубів,
гральних  залів  на  предмет  відвідування  їх  неповнолітніми  під  час  уроків  та  у
вечірній час.

Виконавець
Заступники начальника відділу поліції,
начальники  секторів  реагування
патрульної поліції, начальники служб

Термін Згідно планів графіків  
2.6.4. Систематично  із  залученням  відповідальними  підрозділами

міськвиконкому  аналізувати  і  розглядати  на  спільних  засіданнях,  стан  роботи  з
профілактики  правопорушень,  бездоглядності  і  безпритульності  серед  підлітків.
Розробляти і реалізовувати заходи по усуненню недоліків.

Виконавець
Заступники начальника відділу поліції,
начальники  секторів  реагування
патрульної поліції, начальники служб

Термін постійно
2.6.5.  З  метою  подальшого  вдосконалення  роботи  з  неблагополучними

сім'ями, а також неповнолітніми, схильними до протиправних проявів у їх поведінці
спільно з відділом сім'ї та молоді міськвиконкому створити консультативні пункти
соціальної служби для молоді та запровадити "телефони довіри". Сприяти розвитку
таких  форм  сімейного  виховання  неповнолітніх,  позбавлених  батьківського
піклування, як дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо.

Виконавець
Заступник начальника відділу поліції – начальник
слідчого відділення, заступник начальника відділу
поліції

Термін постійно  
2.6.6.  З  метою  залучення  молоді  до  активного  громадського  життя  та

запобігання  її  антисоціальній  поведінці  спільно  з  відповідними  підрозділами
міськвиконкому  взяти  участь  в  організації  акцій  «Антинаркотик»,  «Життя  без
тютюнопаління»,  «Тверезість»,  та  забезпечити  проведення  рейдів  з  питань
запобігання  негативним  проявам  у  молодіжному  середовищі.  Залучити  до  цієї
роботи представників засобів масової інформації.

Виконавець
Заступник начальника відділу поліції – начальник
слідчого відділення, заступник начальника відділу
поліції

Термін Згідно планів  
2.6.7.  Із  залученням  упрапвліннями  освіти,  з  питань  фізичної  культури  і  спорту,

культури міськвиконкому вжити заходів щодо активізації психологічного і педагогічного
антинаркоманійного  впливу  на  учнівську  та  студентську  молодь.  Прийняти  участь  в



організації   проведення  благодійних  культурно-мистецьких  акцій  з  метою  пропаганди
здорового способу життя.

Виконавець
Заступник  начальника  відділу  поліції  –  начальник
слідчого  відділення,  заступник  начальника  відділу
поліції

Термін Постійно   
2.7. Охорона громадського порядку.

2.7.1. Вжити  заходів  щодо  вдосконалення  порядку  обліку  іноземців,  які
офіційно перебувають в Україні, для чого ширше використовувати автоматизовані
бази даних. Забезпечити контроль за їх транзитним проїздом територією України та
поведінкою таких осіб з метою запобігання правопорушенням, що вчиняються ними
або стосовно них.

Виконавець
Заступник  начальника  відділу  поліції,
начальники  секторів  реагування
патрульної поліції

Термін постійно  
2.7.2. Із  залученням місцевих органів  влади та з  урахуванням криміногенної

ситуації,  пов'язаної  з  нелегальною міграцією,  періодично  проводити  оперативно-
профілактичні операції "Мігрант",  "Готель", "Ринок" та інші з метою виявлення і
перекриття каналів проникнення в область нелегальних мігрантів.

Виконавець
Заступник  начальника  відділу  поліції,
начальники  секторів  реагування
патрульної поліції

Термін Щоквартально 
2.7.3. Спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту виконкому

та  місцевими  органами  влади  для  підтримання  публічної  безпеки  і  порядку
населення,  реагування  на  будь-які  правопорушення  вжити  заходів  щодо
встановлення  у  місцях  традиційного  проведення  масових заходів,  на  спортивних
комплексах засобів відеоспостереження для контролю за поведінкою їх учасників.

Виконавець Заступники начальника Хустського ВП.
Термін Щоквартально 

2.7.4. Вжити  заходів  по  вивченню  способу  життя  раніше  судимих  та
постановки їх на обліки, при цьому, для ефективнішого контролю за їх поведінкою,
використовувати  можливості  адміністративного  нагляду  згідно  Закону  України
"Про адміністративний нагляд ...".

Виконавець Заступник начальника відділу поліції
Термін Щоквартально 

2.7.5. Спільно з представниками відділу освіти здійснити заходи, спрямовані
на  недопущення  ДТП  з  участю  дітей,  провести  комплексні  обстеження  місць
масового перебування дітей, обстежити під'їзні дороги до таких місць, налагодити
чіткий контроль за транспортними перевезеннями дітей.

Виконавець Начальник сектору превенції Хустського ВП.  
Термін Постійно 

3. Обґрунтування видатків необхідних для реалізації 
Заходів Програми.

3.1. Для виконання заходів програми необхідно:



3.1.1. Забезпечити  утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:  технічне
обслуговування,  забезпечення  паливно-мастильними  матеріалами,  технічне
оснащення тощо.

3.1.2. Придбати комп’ютерну техніку для працівників Хустського ВП.
3.1.3. Придбати засоби зв’язку, оргтехніку, та інше обладнання.
3.1.4. Придбати  спеціальні  засоби  індивідуального  захисту  та  інше

спецобладнання  для  поліпшення  стану  захищеності  працівників  Хустського  ВП
ГУНП в Закарпатській області під час несення служби.

3.1.5. Забезпечити  дільничних  офіцерів  поліції  та  секторів  реагування
патрульної поліції сучасними засобами зв`язку, авто - та мототранспортом.

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                   В. ЕРФАН
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