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|1ро хй вцкопан|!я комплекснот
|[рограми проф!лактпки ]лочинност!
! правопоруппень у чуц!ъському
район! на 20\\-20|5 роки у 2014 роц!

8|дпов1дно до статей 6, 16' 25, з9 3акону }кра!ни <|1ро м|сцев| державн[
адм|н|сщац1}>, з мето}о забезпечення виконання комплексно] ||рощами
проф|лактики злочинност| | правопорутшень у 9уц!воькому район1 на
20\\-20|5 роки' затвердх(ено! р|п:ентлям районно! ради в1д 28 кв1тття 201 1 року,
врахов},}очи р|п:ення колег|| районнот державно| адм1н!страц!! вй 24 лхотого
2015 року:

1. Рекомендувати {уц!вському Рв гумвс уща]ни в [арк|вськ|й
област1 (з обслуговування 9угу{вського та |]ечен|зького рйон1в)
([{арфьонов Ф.8.):

1.1. Розгттятг}ти на робон1й нарад[ з кер!вниками стр}кт)?них п|дрозд1л!в

райв|дд|лу м1л|ц1] х1д виконання комплексно| |{рощалли проф1лактики
злочинност[ 1 правопору|пень у 1{уц!всько:иу район| на 2011-2015 роктл'

1'2' Бжцти заход1в щодо акгив|зац|| роботи щомадських формувань з
охорони щомадського пор'цку.

1.3. |!осилити конщоль за робото1о д|льничних |нспектор|в м|л1ц!! в
настил! орган|зац!| та проведення ними особистого щийому щомадян.

1.4. } взаемод[! з в1дпов1дними струкц?ними л1дрозд|лалли районно!
державно! адм|н1орац|!, виконавчими ком|тетами м|сцевих рад посилити
проф|лактияну робоц з протид|| та запоб1гання дитяно| злонинност1,

щавопорушень у молод!жному середовищ|.
2. Рекомендрати с1льським, селищним гоповам:
2.!. Розглян}ти на нергових сес1ях с]льських. селиш:нго< рад х!д виконання

м!сцевих |!рощам проф1лактики злочинност! ! правопор1ттень на 20|1-20|5
роки.

2.2.3а6езпечити належн1 умови прац| д!льнитн*о< !нспектор1в м1л|ц[!, як|
закр|тш:ен| за населеними тунктами району' з ц|сго метото розг''!янути питанн'{
про прийняття м!сцевих [[рощам п1лщимки д!яльност1 д|льничних |нспекгор|в
м|л1ц||.
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2.3. Аадати 9угу!вському Рв гумвс }кра!ни в {арк1вськ[й област|
(з о6слуговуванття {уц1вського та |1енен1зького район|в) праг<тияну допомоц з
п!дбору кандидат|в у щомадськ| пом|чники д!льничних !нспекгор!в м|л!ц!|.

3. €ектору оборонно!, моб!л!зац|йно]!, ре)кимно-секретно! роботи та
взасмод|] з правоохоРонними органами апарац районно| державнот
адм1н1страц1| (.]]евяенко 8.й.):

3.1. 3д1йслттовати систематичний анал|з стану щим|ногенно| сицац!! в

раион1.
3.2. |1адаьат*л практичну та методичну допомоц виконкомам с|льських

та селищних рад щодо викон:1н!{я ними делегованих повноважевь орган!в
виконавчо] в;]ади з питань забезпечент:я законност] | правопорядч, орган1зац1!

роботи ком|о|й по боротьб! з| злонинн|от:о та адм1н1сщативних ком1с1й.
4. 1(онроль за виконан|{'1м розпорядхення з:1пи|па}о за собото.

[1ерппий заступнпк головп
районно! дер?кавно! адм|ш1страц!! !о.к. вАРжш|нов


