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ДОВ1ДКА

Про роботу по виконанню Комплексно! 
программ з оргаш зацп робота 
громадських формувань з надання 
допомоги правоохоронним органам 
у забезпеченш охорони громадського 
порядку та боротьби 3i злочинш стю 
в Каховському райош  на 2011 -  
2015 роки та анал1з стану додержання 
антикорупц1йного законодавства

Протягом 2011 - 2015 роюв, управлш нями, вщцшами, структурними 
пщроздшами районно! державно! адмш ю трацп, районними службами, 
виконкомами сшьських, селищно! рад району проводилася певна робота по 
виконанню Комплексно! программ з оргаш зацп робота громадських формувань 
з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченш охорони 
громадського порядку та боротьб1 3i злочинш стю на 2011-2015 роки.

На юнець 2010 року нал1чувалось 12 громадських формувань з охорони 
громадського порядку. Протягом 2011 року у результат! робота, яка була 
проведена з виконкомами сшьських рад було створено 3 громадських 
формування з охорони громадського порядку у Васш пвсьюй, Дмшрлвськш та 
Волинсьюй сш ьських радах. Тому у даному рощ  нал1чувалось 15 громадських 
формувань з охорони громадського порядку яю нал1чували 185 члешв. При 
цьому вщ сутш  були формування у Заозерненсьюй, Н овокам’янсьюй, 
Слобщсьюй та Дудчинсьюй сшьських радах. Це був найвищий показник 
юлькосП громадських формувань з охорони громадського порядку пор1вняно с 
подалыпими роками.

Вже у 2012 рощ  на зборах члеш в громадських формувань Васшпвсько! та 
Розолюксембурзько! сшьських рад було прийнято р ш ен н я  про !х саморозпуск, 
з приводу небажання члеш в даних формувань виконувати сво! обов’язки на 
безоплатнш основ!. Тому на юнець 2012 року в райош  нал1чувалось 13 
громадських формувань (140 члешв). Та нажаль почала прослщковуватися 
тенденщ я до подалыного саморозпуску у зв ’язку з вщсутнютю ф!нансування 
для надежного функц1онування зазначених формувань (вщ стуш сть пол!пшення 
матер!ально-техн1чно! бази, грошових винагород). Тому часДше всього 
безпосередню роботу з надання допомоги правоохоронним органам у 
забезпеченш охорони громадського порядку та боротьб! 3i злочиншстю 
проводять лиш е кер1вники зазначених формувань, яю отримують певне 
заохочення за виконання сво!х обов’язюв.

У 2013 рощ  кш ьюсть громадських формувань з охорони громадського



порядку було скорочено на 5 одиниць, у зв ’язку з вщ сутшстю належного 
фшансування, необхщного для належного функцюнування цих формувань, 
недостатньою ефективнютю !х робота шляхом саморозпуску. Тому на засщ анш 
м1жвщ омчо1 наради за участю кер1вниюв правоохоронних оргашв та оргашв 
мюцевого самоврядування району було прийнято р1шення оптим1зувати 
практичну д!яльнють громадських формувань з охорони громадського порядку 
в райош , шляхом зменшення !х юлькостц але забезпечивш и всеб1чну шдтримку 
IX д!яльностг Взагалом громадських формувань працювало 8 одиниць.

Розпорядженням голови райдержадмш ю трацп вщ  15.02.2013 року № 57, 
було схвалено проект програми запобшання i протидп корупцп у Каховському 
райош  на 2013-2015 роки. Р1шенням 24 ced i’ 6 скликання Каховсько’! районно! 
ради вщ 18 травня 2013 року №  333 дана програма була затверджена. 
Виконавчим комНетам сшьських (селищно!) рад було рекомендовано розробити 
мюцев1 програми на запоб1гання i протщцю корупцп на 2013-2015 роки та 
винести !х на розгляд та затвердження вщ повщ них рад.

Протягом 2014 року юльюсть громадських формувань по oxopOHi 
громадського порядку скоротилася з 8 до 6 одиниць. Було скорочено громадсью 
формування у Семеш вськш  та К ам ’янсьюй с1льських радах з попередшх та 
аналопчних причин, це вщсутнють належного ф1нансування та недостатня 
ефективш сть роботи формувань

На теп ерш н ш  час у райош  працюе 6 громадських формувань з охорони 
громадського порядку, це Волинська, Дмитр1вська, Малокаховська, 
Роздольненська, Червоноперекопська сшьсью та Любим1вська селищна рада 
(всього 72 члени).

Yci працююч1 громадськ1 формування надають суттеву допомогу в робот1 
правоохоронним органам району, дш ьничним 1нспекторам мшщп, беруть 
участь в рейдах по боротьб1 з i3 самогоновар1нням, закриттю пункт1в 
незаконно! здач1 металобрухту, чергують в мюцях масового в1дпочинку 
населения, проводять роботу стосовно охорони громадського порядку, беруть 
участь у робот1 адмшютративних ком1сш с1льських, селищно! рад, у 
профш актичнш робот! з особами, що звш ьнилися з м1сць позбавлення вол!, в 
контрол! за виконанням засудженими покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волц в перев1рках правил збершання збро! та в багатьох ш ш их заходах стосовно 
охорони громадського порядку та профшактики злочинност! в район!.

Найкраще можна вщ мВити роботу громадських формувань у таких сшьських 
радах:

1. М алокаховська сшьська рада -  громадське формування "Гриф", голова -  
Стремський ВН алш  Павлович.

2. Любим!вська селищ на рада -  громадське формування "Зевс", голова -  
Бондарев Вж тор М ихайлович.(громадський пом!чник Д1М)

3. Роздольненська сшьська рада -  громадське формування "Тиша", голова 
Головатюк Володимир М ефодшович (громадський пом!чник Д1М)

4. Дмшрлвська сшьська рада —  громадське формування “Альфа”, голова -  
Ромаш к Олександр Володимирович (громадський пом1чник Д1М)

Багато роюв поспш ь перше мюце в орган!зац!! роботи з надання допомоги 
правоохоронним органам у забезпеченш охорони громадського порядку та 
боротьби 3i злочиншстю , зпдно шформацп Каховського районного вщдшу



УМВС Укра'ши в Херсонськш  области залиш аеться за громадським 
формуванням «Гриф» Малокаховсько!' сшьсько! ради. Зазначене формування 
мае краще забезпечення матер1альними та спещ альними засобами для 
належного функцюнування, пдно  виконуе сво! обов’язки з надання допомоги 
правоохоронним органам у забезпеченш охорони громадського порядку.

За участю громадських формувань протягом 2015 року було розкрито 16 
злочишв.

У Bcix ш ш их населених пунктах обладнання громадських формувань не 
вщповщае вимогам чинного законодавства, тому головам сшьських (селищно!) 
рад е над чим працювати.

Протягом 2011-2015 роюв планувалось видшення з районного бюджету 
50 тис. грн. на проведения оперативно-профш актичних заход1в спрямованих на 
охорону громадського порядку та профшактику злочинностц а саме придбання 
паливно-мастильних матер1ал1в для автотранспорту, що залучаеться для 
проведения зазначених заход1в, але даш кошти не були видш енш  з причини не 
можливосЛ IX видш ення вщповщно до Бюджетного кодексу Укра'ши.

Вся робота районно! державно! адмш ю трацп, спрямована на протид1ю 
корупцп, проводиться у вщ повщ носи до вимог Закону Укра'ши “Про 
запобшання корупцп”, указ1в П резидента Укра'ши антикорупцшного 
спрямування. На виконання розпорядження голови обласно! державно! 
адмшютрацп вщ  18 грудня 2012 року № 947 “Про проект Програми запобшання 
i протидп корупцп' у Херсонськш  обласП на 2013-2015 роки”, районною 
державною адмш ю тращ ею  видане вщповщ не розпорядження в1д 15 лютого 2013 
року № 57, яким схвалено проект ще! програми у Каховському райош  на 2013- 
2015 роки. Р в е н и я м  24 ceci! 6 скликання Каховсько! районно! ради вщ 18 
травня 2013 року №  333, зазначена програма затверджена. Виконавчим 
ком Кетам сшьських, селищно! рад району було неодноразово рекомендовано 
розробити мюцев1 програми, спрямоваш на запобшання i протцщю корупцп на 
2013-2015 роки та винести !х на розгляд i затвердження вщповщних рад.

У вщ повщ носН з вимогами Закону Укра'ши “Про доступ до публ1чно! 
ш формаци”, районною державною адмш ю тращ ею  забезпечуеться доступ 
громадськост1 для ознайомлення з проектами нормативно-правових акпв, 
шляхом розм щ ення цих проект1в на сторш щ  оф1ц1йного сайту районно! 
державно! адмш ю трацп, на сторшках газети “Каховська зоря” . Громадський 
контроль за державними закушвлями, орендою та наданням в користування 
земельних д1лянок на районному piBHi, прозор1стю генеральних план1в 
розбудови населених пункпв району, надання адмшю тративних послуг та види 
соц1ального захисту населения, проведения децентрал1зацп влади та шше 
зд1йснюеться через ознайомлення громадськосН з проектами нормативно- 
правових аютв, як1 своечасно розм!щуються на сторш ках офщш ного сайту 
районно! державно! адмшю трацп, ш формацш них стендах у с1льських, 
селищ нш  радах району, друкуються на ш пальтах районних газет. 
Антикорупцшну експертизу проекив нормативно-правових акт1в зд1йснюе 
Каховське мюькрайонне управл1ння юстицп, до якого направляються копп 
розпоряджень голови районно! державно! адмш ю трацп. Протягом 2015 року 
зауважень з боку мюькрайонного управлш ня юстицп', а також Каховсько! 
м 1жрайонно! прокуратури стосовно недотримання норм антикорупцшного



законодавства в проектах нормативно-правових акп в  районно! державно! 
адмшютрацп не надходило.

У 2011 рощ , в рамках виконання плану спш ьних дш  Каховського 
м1ськрайонного центру зайнятост1, Каховського РВ УМВС Укра'ши у 
Херсонсько! обласп та районно! державно! адмш ю трацп було укладено угоди 
про спшьну д!яльнють з оргаш зацп з оплачуваних громадських робгг по 
шформуванню населения щодо недопущения порушень громадського порядку
3 15 сшьськими радами та Любим1вською селищ ною радою, за цими угодами 
в даних роботах взяли участь 24 безробггних громадянина, що перебували на 
обл!ку в центр1 зайнятосп.

Каховським м1ськрайонним центром зайнятост1 у 2012 рощ  було направлено 
на громадсью роботи по шформуванню населения щодо недопущения 
порушень громадського порядку 11 безробКних громадян, яю перебували на 
облшу. Протягом 2013, 2014 та 2015 роюв данний вид громадських робгг не 
охоплювався з причини вщ сутносп належного фшансування.

Протягом 2015 року на сторшках газети «Каховська зоря», з метою 
формування в громадськосп негативного ставлення до корупцп було розм щ ено
4 стати  антикорупцшного спрямування.

Протягом всього перюду дп Програми на сторш ках мюькрайонно! газети 
“Каховська зоря” з метою фомування в суспшьств1 негативного ставлення до 
корупцп, поширення серед населения району щей нетерпимосп до прояв1в 
корупцп було розм щ ен о  43 стати  антикорупц1йного спрямування.

3 метою запобшання i протидп корупцп, в районнш  державнш  адмшютрацп, 
згщно i3 затвердженими планами роботи, проводяться наради, семшари, 
навчання державних службовц1в, де обов’язково розглядаються антикорупцшш 
питания. Yci ш формацп антикорупц1йного спрямування, що надсилаються 
районною державною адмшю тращ ею на адресу обласно! державно! 
адмшютрацп, Каховсько! м1жрайонно! прокуратури, шформацп' про проведения 
нарад, колегш, семшар1в, навчань з державними службовцями, розмщ ую ться 
на стор1нц1 офщ ш ного сайту районно! державно! адм1н1страцп у р о зд ш  
«Антикорупц1йна д1яльн1сть» для широкого ознайомлення громадськосп, 
формування серед населения району негативного ставлення до корупцп. 
Розпорядженням голови районно! державно! адмш ю трацп вщ 25 жовтня 2013 
року №  409 «Про визначення уповноважено! особи з питань запобшання та 
виявлення корупцп в районнш  державнш  адмш ю трацп» затверджено 
Положения про уповноважену особу з питань запобшання та виявлення корупцп 
в районнш  державнш  адмшютрацп.

Кер1вникам структурних пщ роздш в районно! державно! адмшютрацп, 
головам сшьських, селищно! рад району, цим розпорядженням рекомендовано 
визначити та забезпечити функцюнування уповноважених oci6 з питань 
запобшання та виявлення корупцп в структурних шдроздшах районно! 
державно! адмш ю трацп, в сшьських, селищно! радах, а також на пщприемствах, 
в установах та оргаш защ ях, що перебувають у комунальнш власносп. 
Виконання цього розпорядження знаходиться на контрол1 районно! державно! 
адмшю трацп, перев1ряеться при проведенш перев1рок стану виконання 
делегованих повноважень оргашв виконавчо! влади.

Протягом 2011 - 2015 року на адресу райдержадмпнстарцп надшшло 11



постанов Каховського мюькрайонного суду про притягненння до 
адмшютративно'У вщ повщ альносп за скоення корупцш них правопорушень 
посадових oci6 виконюжпв сшьських рад та депутапв сшьських (селищно'У) рад, 
з них Апеляцш ним судом Херсонсько'У обласп 2 постанови було скасовано за 
вщсутнютю в них складу адмшютративного правопорушення.

Згщно затвердженого плану, державш  службовщ  райдержадмшютрацй' 
направлялись до Херсонського обласного центу перепщготовки та пщвищення 
квал1фжацй', в який було включено заняття стосовно виконання 
антикорупцшного законодавства, а також було проведено семшари-навчання з 
пщвищення квал1ф1кацп державних службовщ в з питань запобшання та 
протидп корупцп, д а т  семш ари проводилися представниками Управлшня 
державноУ служби Головдержслужби УкраУни в Херсонськш  областц 
Херсонського обласного центру перепщготовки та пщвищення квал1ф1кацп 
пращ вниюв оргаш в державноУ влади, оргаш в мюцевого самоврядування, 
державних пщ приемств, установ та оргаш зацш , начальником юридичного 
вщдшу апарату та кер1вниками 1нших структурних пщрозд1л!в РДА. Протягом 
2011-2015 рою в - 41 державний службовець отримав свщоцтво про пщвищення 
квал1ф1кац1, в тому числ1 i з питань запоб1гання та протидй' корупцй'. Ус1 
1нформац1У антикорупцшного спрямування розм щ ую ться на оф1ц1йному сай п  
КаховськоУ районно'У державноУ адм1н1страцй' у роздш1 “Антикорупц1йна 
д1яльн1сть” для вшьного доступу громадськосп.

Службою управл1ння персоналу апарату районно'У державноУ адмшютрацй' 
було проведено спецперев1рку стосовно 8 oci6, в т.ч. голови 
райдержадм1н1страцй' та отримаш в1дпов1д1 стосовно даних oci6.

В1дпов1дно до пункт1в 1,2 частини 5 статп  5 Закону УкраУни “Про очищения 
влади” направлено документа щодо проведения перев1рки стосовно 44 oci6, в 
т.ч. кер1вник1в структурних пщ роздш в.

Терм1н дй' КомплексноУ програми з оргашзацй' роботи громадських формувань 
з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченш охорони 
громадського порядку та боротьби 3i злочинш стю в Каховському райош на 2011 
-  2015 роки заюнчився. П1сля розгляду данного звггу на сьогодшшньому 
засщанш  колегй' райдержадм1н1страц1ею разом з Каховським вщдшом пол1ц1У 
ГУНП в Херсонськ1й обласп буде розроблено план заход1в та вщповщно 
Комплексна програма з оргашзацй' роботи громадських формувань з надання 
допомоги правоохоронним органам у забезпеченш  охорони громадського 
порядку та боротьби 3i злочинш стю в Каховському райош  на 2016 -  2020 роки 
для ТУ подалыного затвердження на поточному засщ анш  cedi' КаховськоУ 
районно'У ради.

Начальник юридичного вщдшу 
апарату районно'У державноУ адмшютрацй'

“Погоджено”

Перший заступник голови 
районно'У державноУ адмшютрацй'

A.JI. Нечпал

.О. Ш евченко


