
ПРОЕКТ
Про роботу по виконанню Комплексно! 
программ з оргашзацн роботи 
громадських формувань з надання 
допомоги правоохоронним органам 
у забезпеченш охорони громадського 
порядку та боротьби 3i злочиншстю 
в Каховському райош на 2011 -  
2015 роки та анал1з стану додержання 
антикорупцшного законодавства

Основш зусилля в забезпеченш правопорядку на територп району зосереджувались 
на попередженш, розкритп i розсльдуванш тяжких злочишв, економ1чних злочишв, 
протиди оргашзовано! злочинностц корупnil, хабарництву, кримшал1заци економши, 
локал1зацн негативних тенденцш розвитку кримшогенно! ситуацп, и оздоровления, 
припинення незаконного o6iry наркотичних засоб1в, збро!', мш1м1зацп злочинного 
впливу на неповнолшпх, молод1жне середовище, посилення безпеки громадян.

Каховським вщцшом 11 о л i ц ii ГУНП в Херсонськш облает! досягнуто певних 
результата в у боротьб1 3i злочинами проти власностт, в сфер1 господарсько! та 
службово! д1яльностг Велася активна робота по виявленню злочишв, пов’язаних i3 
незаконним o 6 iro M  наркотичних засоб1в.

Проводилася робота гцодо забезпечення охорони громадського порядку, захисту 
прав i свобод, законних iH T e p e c iB  громадян. Здшснювалася профшактична робота з 
рашше засудженими особами. Але на протяз1 2011-2015 роюв прослщковуеться 
тенденц1я зменшення громадських формувань з охорони громадського порядку 
шляхом саморозпуску з 15 до 6 одиниць з причини вщсутносН надежного фшасування 
та недостатньо! ефективносП роботи даних формувань.

Виконкомами сшьських, селищно! рад району проводилася робота гцодо 
забезпечення надежного функцюнування громадських формувань з охорони 
громадського порядку. Добре оргашзована робота i3 забезпечення надежного 
функцюнування громадських формувань з охорони громадського порядку у 
Малокаховськш, Роздольненськш, Дмитр1вськш сшьських та Любим1вськш селищн1й 
радах.

Громадськ! формування з охорони громадського порядку постшно надають суттеву 
допомогу в роботт правоохоронним органам району, дшьничним 1нспекторам M in in ii, 

беруть участь в рейдах по боротьб1 з i3 самогоноваршням, закриттю пункНв 
незаконно! здач! металобрухту, в роботт правоохоронних оргашв, спрямованш на 
боротьбу з незаконним o 6 iro M  наркотичних засоб1в, чергують в м1сцях масового 
в1дпочинку населения. Але Семешвськш, Васил1всьюй, Заозерненськ1й, Чорнянсьшй, 
Чорномор1всьюй, Кам’янськш, Новокам’янсьюй, Розолюксембурзьк1й, Дудчинськ1й, 
Коробювсьшй, Костогриз1вськш, Слобщсьюй, Тавричансьюй сшьським радам 
необхщно вжити ф1нансових заход] в гцодо створення громадських формувань на 
територ1ях даних населених пункттв,

Вся робота районно! державно! адм!н1страцп, спрямована на протидш  K o p y n n i! , 

проводиться у вщповщносН до вимог Закону Украши “Про запобшання корупци”, 
указ iii Президента Украши антикорупцшного спрямування. На виконання 
розпорядження голови обласно! державно! адмЫ страцп вщ 18 грудня 2012 року



№ 947 “Про проект Программ запобп ання i протиди корупци у Херсонськш обласп 
на 2013-2015 роки”, районною державною адм1шстращею видане вщповщне 
розпорядження в1д 15 лютого 2013 року № 57, яким схвалено проект pie! программ у 
Каховському райош на 2013-2015 роки. Рш енням  24 cecii 6 скликання Каховсько! 
районно'! ради вщ 18 травня 2013 року № 333, зазначена програма затверджена.

Але, не зважаючи на проведену роботу антикорупцшного спрямування, протягом 
2011 - 2015 року на адресу райдержадмпнстарцн надшшло 11 постанов Каховського 
мюькрайонного суду про притягненння до адмшютративно! вщповщальносп за 
скоення корупщйних правопорушень посадових oci6 виконком1в сшьських рад та 
депутат!в сшьських (селищно!) рад, з них Апеляцшним судом Херсонсько! обласп 2 
постанови було скасовано за вщсутшстю в них складу адмш1стративного 
правопорушення. Про pi випадки районною державною адмш1стращею своечасно 
над1слана вщповщна шформащя до обласно! державно! адмш страцп, районно! 
ради.Серед державних службовщв районно! державно! адмшютрацп протягом 
звНного пер1оду корупц1йних правопорушень не виявлено.

Виходячи з вищезазначеного, з метою закршлення та розвитку позитивних 
тенденцш, полшшення крим1ногенно! ситуацп в райош, керуючись статтею 6, 
пунктом 1 частини першо! стати 13, пунктом 2 стато  25, пунктом 4 статп 28, пунктом 
1 частини першо! стати 39, частиною першою статп 41 Закону Украши «Про мюцев1 
державн1 адмшютрацп»:

1. Рекомендувати головам виконком1в сшьських, селищно! рад:
1.1 .Проанал1зувати та заслухати на чергових заседаниях виконком1в сшьських та 

селищно! рад стан правопорядку в кожному населеному пункп за 2011-2015 роки.
1.2. Розглянути питания щодо забезпечення належного функцюнування д1яльносп 

юнуючих громадських формувань з охорони громадського порядку, вжити заход1в 
щодо вщновлення д1яльносп розформованих громадських формувань та створення 
нових.

1.3.Посилити роботу, спрямовану на безумовне виконання вимог антикорупцшного 
законодавства.

1.4. Про проведену роботу в термш до 20.06.2016 року шформувати районну 
державну адмйпстрацпо.

2. Кер1вникам структурних шдроздиив районно! державно! адмш1страци, спшьно з 
кер1вниками комунальних установ, рекомендувати головам сшьських, селищно! рад 
району, кер1вникам правоохоронних та контролюючих оргашв району, районних 
служб:

2.1. До 20.06.2016 року проанал1зувати стан роботи, спрямовано! на виконання 
вимог Закону Украши «Про запобшання корупци» в шдпорядкованих пщроздшах, 
вжити д1евих заход1в щодо безумовного виконання вимог зазначеного закону.

2.2. Посилити контроль за виконанням Плану заход1в стосовно реал1зацп в райош 
Державно! программ щодо запобшання i протиди корупци на 2012-2015 роки, 
Программ запобшання i протиди корупци у Каховському райош на 2013-2015 роки, 
забезпечити шформування районно! державно! адмшютрацп про стан !х виконання у 
встановлен1 терм1ни.

3. Рекомендувати Каховському ВП ГУНП в Херсонськш области
3.1.Посилити роботу, спрямовану на покращення взаемодп дшьничних шспектор1в 

полщп з особовим складом громадських формувань з охорони громадського порядку, 
особливо в д1яльносп, яка спрямована на охорону громадського порядку, протщцю 
вулично! злочинносп та злочинам проти особистого майна громадян.



3.2. Спшьно з виконкомами сшьських, селищно! рад району посилити роботу, 
спрямовану на виявлення та притягнення до вщпов1 дал вноси зпдно з чинним 
законодавством oci6, що здшснюють прийом металобрухту без вщповщних 
докуменнв, роботу спрямовану на боротьбу з самогоноваршням.

3.3. Продовжувати роботу, спрямовану на посилення боротьби з незаконним o6iroM 
наркотичних 3aco6iB, роботу спрямовану на припинення д1яльносн наркотичних 
притошв, виявлення та притягнення до вщ повщальносп oci6, що збувають наркотичш 
речовини та втягують неповнолпш х до вживання наркотиюв.

3.4. Надати пропозици до районно! державно! адмпнстрацп щодо плану заходов для 
розробки Комплексно! программ з opi ain3ani! роботи громадських формувань з 
надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченш охорони громадського 
порядку та боротьби 3i злочиншстю в Каховському райош на 2016 -  2020 роки

4. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови районно! 
державно! адм ш страци вщ 07.09.2015 року №  323 "Про роботу по виконанню 
Комплексно! программ з оргашзацн роботи громадських формувань з надання 
допомоги правоохоронним органам у забезпеченш охорони громадського порядку та 
боротьби 3i злочиншстю в Каховському райош на 2011 -  2015 роки та анал1з стану 
додержання антикорупцшного законодавства".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 
голови районно! державно! адмшютрацп Шевченка С.О.

Голова районно! 
державно! адмшютрацп В.М. Салтиков


