
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.10. 2021 № 462 
м. Золотоноша 

 

Про стан профілактики правопорушень, попередження протиправних дій та 

боротьби із злочинністю на території Золотоніської громади за перше півріччя 

2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Золотоніського 

районного відділу поліції ГУ НП України в Черкаській області про стан 

профілактики правопорушень, попередження протиправних дій та боротьби із 

злочинністю на території Золотоніської громади за перше півріччя 2021 року, з 

метою поліпшення стану криміногенної ситуації, створення максимально 

можливих умов безпеки для життя і суспільства громадян, захист економіки від 

злочинних посягань, , керуючись п.2 „а” ч.1 ст.38 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” ,- 

 

виконком міської  ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП 

України в Черкаській області „Про стан профілактики правопорушень, 

попередження протиправних дій та боротьби із злочинністю на території 

Золотоніської громади за перше півріччя 2021 року” взяти до відома. 

2. Золотоніському районному відділу поліції ГУ НП України в Черкаській 

області (Охрміменко О.В.): 

2.1.Здійснювати комплексні і цільові оперативно-профілактичні 

відпрацювання окремих об’єктів (ринки, громадські місця, об’єкти 

автотранспорту тощо) зі складною оперативною обстановкою.  

2.2. Вдосконалити методи роботи по захисту майна різної форми власності 

від корисливих посягань, забезпечити надійне перекриття каналів збуту майна, 

здобутого злочинним шляхом. 

2.3.Щоквартально аналізувати стан правопорядку на території громади, 

враховуючи фактори, що негативно впливають на стан правопорядку, 

розробити комплексний план запобігання злочинності. 

2.4.Активізувати роботу щодо вилучення із незаконного обігу вогнепальної 

зброї, боєприпасів і вибухових речовин, здійснювати ефективний контроль за 
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власниками зброї, де зберігається і використовується вогнепальна зброя і 

вибухівка. 

2.5.Через засоби масової інформації посилити просвітницьку роботу по 

профілактиці злочинності на території громади. 

2.6. Спільно із службою у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту проводити 

зовнішньо-профілактичні рейди щодо запобігання дитячій бездоглядності, 

зміцнення правопорядку серед неповнолітніх. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М. 

 

Перший заступник міського голови    Олег МАСЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 


