Інформація
про хід виконання комплексної Програми профілактики злочинності
та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян
Южноукраїнської міської територіальної громади на 2017-2021 роки
протягом 2020 року
Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту
конституційних прав і свобод громадян Южноукраїнської міської територіальної
громади на 2017-2021 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Южноукраїнської
міської ради від 19 січня 2017 року № 490, внесено зміни та доповнення рішеннями
Южноукраїнської міської ради від 25 січня 2018 року № 958, від 05.03.2019 № 1360, від
08.05.2019 № 1516 та від 22.12.2020 № 51.
Програма містить 67 заходів, виконавцями яких є: Южноукраїнське відділення
поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївської області, управління з
питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
Южноукраїнської міської ради (далі – УНС ВПО), Южноукраїнська міська філія
Миколаївського обласного центру зайнятості, департамент соціальних питань та охорони
здоров’я Южноукраїнської міської ради, комунальне підприємство «Служба
комунального господарства», служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради,
управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнський
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти
Южноукраїнської міської ради, управління економічного розвитку Южноукраїнскої
міської ради, Державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний ліцей»,
Южноукраїнське районне відділення Управління поліції охорони в Миколаївській області,
Управління служби безпеки України в Миколаївській області, фінансове управління
Южноукраїнської міської ради, Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної
установи «Центр пробації» в Миколаївській області тощо.
Наводимо нижче стан виконання заходів Програми, які мають високу соціальну
значущість.
Особовим складом Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу
поліції ГУ НП в Миколаївській області (далі – ЮУВП) постійно проводиться аналіз стану
правопорядку в місті. З урахуванням змін оперативної обстановки, що негативно впливає
на стан правопорядку, розробляються плани заходів запобігання злочинності, вносяться
відповідні корегування до оперативних планів відділення поліції. Приймається участь
співробітників служби дільничних офіцерів поліції в проведенні відпрацювання за
різними напрямками службової діяльності.
За звітній період проведено спільну нараду з керівниками громадських формувань з
охорони громадського правопорядку, на яких обговорені питання про стан виконання
Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного
кордону» від 22.06.2000. Проведено аналіз діяльності громадського формування. Згідно
окремих графіків проводяться навчання з вивчення методичних рекомендацій членам ГФ.
З метою підвищення ефективності спільних заходів щодо попередження
адміністративних та кримінальних правопорушень, підняття іміджу дільничних офіцерів
поліції, особовим складом проводяться заходи щодо налагодження взаємодії з трудовими
колективами, навчальними закладами, ОСББ та іншими підприємствами міста. Постійно
проводяться зустрічі в трудових колективах, на яких розглядаються питання щодо стану
правопорядку.
Співробітниками відділення поліції постійно, під час проведення масових та
культурно-розважальних заходів забезпечується охорона громадського порядку на
території площі біля Палацу культури, Меморіалу воїнам-захисникам Вітчизни та в
паркових зонах міста. Під час патрулювання, у вечірній та нічний час, наряди сектору
реагування патрульної поліції наближені до патрулювання зазначених місць. Крім того, до
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патрулювання у вечірній час, у вихідні дні, а також під час проведення масових заходів,
залучаються члени громадського формування по охороні громадського порядку м.
Южноукраїнська, які здійснюють патрулювання спільно із працівниками поліції.
З метою попередження адміністративних та кримінальних правопорушень за місцем
проживання осіб, що перебувають на обліку з причин пияцтва, сімейних дебоширів,
неповнолітніх «групи ризику» та інших правопорушників проводиться індивідуальнопрофілактична робота. Крім того, здійснюються перевірки за їх місцем проживання,
проводяться бесіди з сусідами та родичами, постійно вносяться корективи до інтегрованої
бази даних стосовно підоблікових осіб. Під час проведення оперативно-профілактичних
операцій особливо звертається увага на поведінку та спосіб життя вказаних осіб.
Особовий склад Южноукраїнського відділення поліції під час здійснення
поквартирних обходів громадян особливу увагу звертає на осіб, визнаних недієздатними,
на психічно хворих осіб та інших осіб, які потребують опіки, хворих на алкоголізм та
наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними та незаконного відчуження
їх житла.
Постійно вживаються заходи щодо попередження нелегальної міграції та
злочинності серед іноземців.
У місцевій газеті «Контакт» та на офіційному сайті м. Южноукраїнська періодично
висвітлюються матеріали про стан правопорядку та результати боротьби
Южноукраїнського відділення поліції зі злочинністю та іншими правопорушеннями.
Протягом 2020 року співробітниками Южноукраїнського відділення поліції було
задокументовано 31 кримінальне правопорушення, пов’язане з незаконним обігом
наркотичних речовин. Крім того, було складено 29 протоколів про адміністративні
правопорушення за статтями 176 КУпАП; 37 – відповідно до ст. 177 КУпАП та 1 протокол
за статтею 164-16 КУпАП.
Щоквартально з ЮУВП проводяться звірки списків осіб, що повернулись з місць
позбавлення волі та відповідна інформація про цих осіб надається до спостережної комісії
при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради. У встановлений термін
забезпечується постановка на облік осіб, що повернулись з місць позбавлення волі. З
метою профілактики та боротьби з туберкульозом вказана категорія осіб, в обов’язковому
порядку, направляється на обстеження до КЗ «ЮМЛ». Особовим складом ДОП при
постановці на облік зазначених осіб вживаються заходи їх працевлаштування,
роз’яснюються їх права, вони направляються до Южноукраїнської міської філії
Миколаївського обласного центру зайнятості з метою постановки на облік та подальшого
працевлаштування. Головним спеціалістом відділу взаємодії з правоохоронними органами
УНС ВПО постійно проводиться профілактично-роз’яснювальна робота із особами, що
умовно-достроково звільнились з місць позбавлення волі, щомісяця відвідуються умовнодостроково звільнені особи за місцем мешкання з метою проведення профілактичної
роботи по запобіганню вчинення повторних правопорушень та з’ясування матеріальнопобутових умов проживання і спілкування із оточуючими, за потребою та в межах
компетенції надається інша інформаційна та практична допомога.
Протягом 2020 року персоналом Арбузинського міськрайонного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області з підобліковими
неповнолітніми, у разі їх перебування на обліку, постійно проводиться профілактична
робота, спрямована на недопущення скоєння повторних кримінальних та
адміністративних правопорушень. Під час кожної зустрічі проводилися індивідуальнопрофілактичні бесіди з неповнолітніми. З метою виявлення індивідуальних потреб та
криміногенних факторів, що можуть впливати на дитину, персоналом органу пробації
проводилося відвідування неповнолітніх засуджених за місцем проживання та навчання. З
метою забезпечення нормального фізичного та психічного розвитку, профілактики
агресивної поведінки, мотивації до позитивних змін особистості, поліпшення соціальних
стосунків, з неповнолітніми постійно проводиться соціально-виховна робота відповідно
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до індивідуального плану роботи із суб’єктом пробації. В цьому напрямку роботи орган
пробації співпрацює з Южноукраїнським відділенням поліції, Южноукраїнським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Персоналом Арбузинського МРВ з питань пробації здійснювався систематичний
нагляд за поведінкою підоблікових осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, та звільнених від відбування покарання з випробуванням. Суб’єкти
пробації щоквартально перевіряються на предмет притягнення їх до кримінальної та
адміністративної відповідальності, за необхідності здійснюються перевірки за місцем
проживання, з метою попередження повторної злочинності із засудженими постійно
проводиться індивідуально-профілактична робота, особлива увага приділяється
проведенню соціально-виховної роботи, спрямованої на зменшення впливу виявлених
криміногенних потреб на поведінку засуджених.
До проведення соціально-виховної та профілактичної роботи залучаються фахівці
Южноукраїнського бюро правової допомоги, Южноукраїнського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Южноукраїнської міської філії
Миколаївського обласного центру зайнятості.
Протягом 2020 року Арбузинським міськрайонним відділом філії Державної
установи «Центр пробації» в Миколаївській області у повному обсязі здійснювалися
заходи щодо сприяння особам, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі, у
визначенні місця проживання після звільнення, можливості працевлаштування, наданні
соціальних послуг, вирішенні інших проблемних питань. У цьому напрямку орган
пробації тісно співпрацює з Южноукраїнською міською філією Миколаївського обласного
центру зайнятості, Департаментом соціальних питань та охорони здоров’я
Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
У 2020 році вказані заходи за запитами установ виконання покарань здійснювалися
Арбузинським МРВ з питань пробації стосовно 10 осіб, які готувалися до звільнення з
місць позбавлення волі. Стосовно вказаних осіб всього було опрацьовано/опрацьовується
13 запитів з установ виконання покарань.
На офіційному сайті міста Южноукраїнська є постійно діючі розділи «На сторожі
правопорядку» та «Южноукраїнське відділення поліції». Наповнення та оновлення
інформаційними матеріалами цієї рубрики забезпечено у відповідності до вимог
Положення про офіційний веб-сайт міста Южноукраїнська. Періодично публікується
графік прийому громадян дільничними офіцерами ЮУВП, із зазначенням контактних
номерів телефонів та номерів «телефонів довіри».
Директор департаменту соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської
міської ради протягом 2020 року приймав участь у засіданнях, оперативних нарадах,
круглих столах з метою розгляду проблемних питань щодо боротьби зі злочинністю та у
засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. У 2020 році допомога дітям–сиротам,
дітям, що знаходяться під опікою призначалась в повному обсязі, пільги багатодітним
сім’ям надавались у розмірах визначених законодавством.
Протягом 2020 року за попередніми даними до Южноукраїнської міської філії
Миколаївського обласного центру зайнятості з метою пошуку роботи звернулось 3 особи
звільнені з місць позбавлення волі, робота з даними особами проводилась в межах
чинного законодавства. Відповідно до міської комплексної Програми «Турбота» протягом
звітного періоду трьом особам, звільненим з місць позбавлення волі надавалась допомога
у грошовому вигляді на загальну суму 1200 грн.
Протягом 2020 року Державним навчальним закладом «Южноукраїнський
професійний ліцей» здійснювався систематичний контроль відвідування занять, аналіз
стану відвідування і застосовувалось оперативне вживання заходів для ліквідації
пропусків занять. Проводилась індивідуальна робота з учнями, які потребують посиленого
психолого-педагогічного контролю. Проводилась роз'яснювальна профілактична робота
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щодо запобігання шкідливим звичкам, правил поведінки у гуртожитку та громадських
місцях. Також організовувався відпочинок та працевлаштування учнів, схильних до
правопорушень та дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях під час літніх канікул.
Щоквартально протягом 2020 року Державним навчальним закладом
«Южноукраїнський професійний ліцей» здійснювався аналіз кількості адміністративних
та кримінальних правопорушень та причин їх вчинення учнями та кількості учнів, які
перебувають на обліках у службі у справах дітей та відділі ювенальної поліції.
Проводились години спілкування: "Стоп булінг!", «Стоп насилля», «Що таке світ без
насильства?», «Не проміняй свободу на рабство», «Як захистити себе від насильства в
сім’ї». Створений наркопост. Працюють спортивні секції. Проводився виховний захід
«Толерантність – свобода вибору без порушення прав інших».
Крім того, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проводились
розвивальні заняття, а також відбулася демонстрація відеороликів на правову тематику,
перегляд та обговорення кінофільмів правової тематики у навчальних групах.
Южноукраїнською міською філією Миколаївського обласного центру зайнятості з
метою попередження безробіття, зміцнення соціальних та сімейних зв’язків, посилення
факторів, що попереджають злочинність протягом 2020 року проводилась системна
робота з органами виконавчої влади, соціальними партнерами та роботодавцями.
Протягом 2020 року Южноукраїнською міською філією Миколаївського обласного
центру зайнятості 3 особам, які були звільнені з місць позбавлення волі, надано соціальні
послуги, а саме: допомога по безробіттю, професійна підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації; профорієнтаційні послуги, пошук підходящої роботи та
сприяння у працевлаштуванні; інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з
працевлаштуванням.
Протягом 2020 року управлінням економічного розвитку Южноукраїнської міської
ради спільно з КП «Служба комунального господарства», Южноукраїнським відділенням
поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національно поліції в
Миколаївській області проведено 127 запланованих рейдів відповідно до затвердженого
графіку проведення рейдів-обстежень із ліквідації та запобігання виникнення стихійної
торгівлі в місті Южноукраїнську. При цьому, особи, які здійснювали торгівлю на
стихійних ринках були проінформовані про те, що торгівлю потрібно здійснювати на
ринках міста і на торгівельних майданчиках «Базар дачників». Також, під час рейдів члени
комісії роздавали інформаційні брошури торгуючим, щодо заборони здійснення торгівлі в
невстановлених місцях, та громадянам міста, щодо небезпечності купівлі товарів на
стихійних ринках.
Також, по центральній вулиці міста Южноукраїнська (пр. Незалежності) на
інформаційних дошках було розміщено об’яви для громадян з інформацією щодо
небезпеки та заборони купівлі продовольчих товарів у місцях виникнення стихійної
торгівлі та категоричну заборону здійснення торгівлі у невстановлених місцях.
Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради з метою
виконання Програми протягом 2020 року сприяли у проведенні та участі в міських
змаганнях:
- з міні-футболу серед учнів шкіл м. Южноукраїнська на кубок пам’яті С.Кисельова;
- Чемпіонаті Північної волейбольної ліги серед дівчат;
- Кубку з футболу серед ветеранів 45,50 років і старше присвяченого «17-річчю
футбольної команди «Тинь»;
- турнірі з волейболу, присвяченого Дню 8 Березня, між тренерами-викладачами та
вихованцями відділення волейболу КЗ БДЮСШ;
- першості міста з волейболу серед чоловічих команд м. Южноукраїнська;
- з волейболу серед жіночих команд, присвячених Міжнародному жіночому дню на
базі ККСС «Олімп»;
- спортивному святі з плавання «Швидкі і спритні»;
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- змаганні з міні – футболу, присвяченому Дню святого Миколая;
- змаганні з волейболу, присвяченому Дню святого Миколая;
- естафетах на відділеннях дзюдо, присвячених Дню святого Миколая;
- Чемпіонаті ВРД та ЮС з художньої гімнастики, присвяченому Дню Енергетика;
- Різдвяному турнірі з сумо;
- Новорічному святковому турнірі з дзюдо;
- відкритті змагання зі спортивного орієнтування, присвяченому Дню енергетика, які
відбулися в с. Катеринка, Первомайського району;
- Новорічному турнірі КЗ ЮДЮСШ з настільного тенісу.
Також у місті діє комунальний заклад «Южноукраїнська дитячо-юнацька спортивна
школа»:
- у школі діють відділення: плавання, настільного тенісу, футболу, дзюдо, сумо,
волейболу. В них займається 384 дитини;
- у відділенні розвитку дитячого та юнацького спорту комбінату культурноспортивних споруд „Олімп” відкрито 8 відділень (футболу, баскетболу, спортивної
аеробіки, художньої гімнастики, плавання, спортивного орієнтування, карате, греко римської боротьби), на поточний місяць в них займається близько 620 осіб;
- на комунальний заклад «Южноукраїнська дитячо – юнацька спортивна школа»
покладені функції центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який відвідує
12 осіб. Всі заняття, тренування, змагання у КЗ «ЮДЮСШ» проводяться безкоштовно.
До Южноукраїнського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
протягом 2020 року надійшло 132 повідомлення про вчинення насильства в сім’ї, з них: 14
- повідомлень про вчинення насилля над дітьми (1 повідомлення про вчинення насилля не
підтверджено) та 118 - повідомлень про вчинення насилля над дорослими. Здійснено
оцінку потреб, членам родини надано первинну психологічну та юридичну допомогу. Під
соціальним супроводом перебувають/перебували 14 сімей.
Протягом звітного періоду фахівець із соціальної роботи ЮМЦСССДМ надала
соціальні послуги 112 особам, які мають проблеми з законом в Арбузинському
міськрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області. Також
здійснено оцінку потреб, надано соціальні послуги 1 неповнолітній особі, яка має
проблеми з законом та 1 неповнолітньому, якому вручено підозру про вчинення
правопорушення. Фахівці із соціальної роботи проводили інформаційні компанії серед
клієнтів отримувачів послуг Центру щодо наявних й діючих спортивних секцій та гуртків
за інтересами.
До ЮМЦСССДМ протягом 2020 року надійшло 12 повідомлень про звільнення осіб
з установ відбування покарання. За результатами відвідування осіб здійснено оцінку
потреб, надано консультації щодо послуг міського центру зайнятості й перенаправлено
осіб з метою їх подальшого працевлаштування, щодо налагодження стосунків з близькими
родичами, щодо отримання разової матеріальної допомоги після звільнення.
Питання про взяття під соціальний супровід сімей/осіб, які потрапили в складні
життєві обставини виносились на розгляд засідання координаційної ради з питань сім’ї,
жінок, дітей та молоді. Щомісячно протягом звітного періоду проводились «Дні Центу у
відділі пробації».
Директором ЮМЦСССДМ проводились телефонні «гарячі лінії» та здійснювався
особистий прийом громадян згідно графіку. Фахівці Центу здійснювали інформаційнопросвітницьку роботу на загальношкільних батьківських зборах в ході виступів для
батьків учнівської молоді.
Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 28.03.2001 № 96
зареєстровано громадське формування по охороні громадського порядкув м.
Южноукраїнську. На теперішній час формування налічує 33 члена, які активно
приймають участь в охороні громадського порядку під час спільного патрулювання із
поліцією, а також під час проведення масових заходів. Всього протягом 2020 року члени
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громадського формування здійснили 2395 годин чергування, під час яких здійснювали
заходи щодо припинення проявів хуліганства, порушення режиму тиші у нічний час,
припиненні вживання спиртних напоїв у громадських місцях, здійснювали охорону
громадського порядку під час масових та святкових заходів, під час проведення виборів
тощо.
У 2020 році було виділено кошти в сумі 44 000 грн. з міського бюджету для
поліпшення діяльності та грошову винагороду громадському формуванню по охороні
громадського порядку відповідно до Програми.
З метою профілактичної роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень
серед дітей та підлітків, попередження вчинення кримінальних правопорушень проти них,
з метою захисту від шкідливого впливу, збереження їх життя та здоров’я, виконавчим
комітетом Южноукраїнської міської ради 22.01.2012 було прийнято рішення № 25 «Про
запобігання дитячій бездоглядності та захист життя і здоров’я дітей» (22.11.2012
рішенням № 426 поновлено). Даним рішенням обмежено перебування дітей віком до 16
років, без супроводу дорослих, на вулицях та в розважальних закладах міста після 21
години взимку та 22 години влітку.
На виконання цього рішення службою у справах дітей Южноукраїнської міської
ради (далі – ССД) спільно з працівниками правоохоронних органів розроблений графік
проведення спільних рейдів, під час яких контролюється перебування дітей на вулицях та
в розважальних закладах міста в нічний час, продаж їм спиртних напоїв, тютюнових
виробів. Працівники розважальних закладів притягуються до адміністративної
відповідальності за порушення правил торгівлі спиртними напоями. Батьки затриманих
дітей попереджаються про відповідальність за неналежне виконання батьківських
обов’язків та притягуються до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.
Однією з основних форм профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та
правопорушень є проведення профілактичних рейдів.
За 2020 рік працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками поліції
проводились рейди «Діти вулиці», «Урок», тощо з профілактики правопорушень,
бездоглядності, бродяжництва та жебракування серед дітей. Рейдовими перевірками
охоплені ринки міста, вокзал, підвали, горища, звалища, міський пляж, паркова зона,
розважальні заклади, дискотеки та інші місця збору дітей.
За звітний період проведено 24 рейди «Діти вулиці», виявлено 53 дитини, які
перебували на вулицях, у розважальних закладах міста у нічний час, вживали спиртні
напої тощо. Вилучені діти повернуті в сім’ї.
Працівники служби у справах дітей беруть участь у проведенні профілактичних
оглядів серед учнів «групи ризику» та радах профілактики в учбових закладах міста.
Також проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми, схильними до скоєння
правопорушень, та їх батьками. Розроблений графік проведення групових профілактичних
бесід та лекцій у навчальних закладах міста з дітьми, схильними до правопорушень,
вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно до якого працівники
служби у справах дітей спільно з співробітниками поліції проводять групові
профілактичні бесіди.
На обліку служби у справах дітей перебувають 17 дітей, які зазнали насилля в сім’ї.
Службою у справах дітей ініційовано притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
насилля над дітьми. П’ятеро із них влаштовані до КЗ ЦСПРД. Дітям надана психологічна
допомога.
З метою попередження повторної злочинності службою у справах дітей проводиться
робота з засудженими до покарання без позбавлення волі. Працівниками служби постійно
контролюється їх поведінка та зайнятість, діти відвідуються на дому, проводяться
індивідуальні бесіди щодо попередження вчинення ними повторних адміністративних та
кримінальних правопорушень. Щоліта працівниками служби у справах дітей проводяться
обстеження умов проживання вищевказаних дітей з метою з'ясування їх зайнятості під
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час канікулярного періоду. Також працівники служби у справах дітей, з метою захисту
прав дітей, відповідно до повідомлень Южноукраїнського міського суду, приймають
участь в судових засіданнях щодо розгляду кримінальних проваджень за підозрою у
скоєнні правопорушень неповнолітніми.
Питання щодо профілактики вчинення повторних правопорушень розглядаються на
засіданні координаційної ради з питань соціального захисту, профілактики
правопорушень та бездоглядності серед дітей. Неповнолітніх, які відбули покарання та
звільнилися з місць позбавлення волі в місті немає.
Службою у справах дітей Южноукраїнської міської ради постійно проводиться
робота щодо виявлення неблагополучних сімей. Працівники ССД беруть участь у
підготовці матеріалів щодо позбавлення батьківських прав; дітям – сиротам, дітям, що
знаходяться під опікою надають соціальний, правовий захист та адресну допомогу. З цією
метою службою у справах дітей Южноукраїнської міської ради забезпечується своєчасне
виявлення сімей, в яких не створені умови для належного виховання, проживання та
навчання дітей. На обліку служби перебуває 32 дитини, які опинилися в складних
життєвих обставинах. З метою перевірок умов утримання та виховання дітей проводяться
щотижневі систематичні обстеження умов проживання, утримання та виховання дітей в
неблагополучних сім’ях, складаються відповідні акти, надається необхідна допомога.
Протягом звітного періоду за наслідками обстеження складено 113 актів. За вищевказаний
період службою у справах дітей надано 11 подань про притягнення до адміністративної
відповідальності батьків за ст. 184 КУпАП за невиконання обов’язків щодо виховання та
утримання своїх дітей.
Питання щодо неналежного виконання батьківських обов’язків по відношенню до
дітей розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Протягом звітного
періоду розглянуто 75 сімей.
За звітній період службою у справах дітей Южноукраїнської міської ради проведено
17 засідань комісії з питань захисту прав дітей, на яких було розглянуто 63 питання щодо
захисту житлових та майнових прав дітей. Спеціалісти служби у справах дітей взяли учать
у 236 засіданнях суду з питань захисту прав та інтересів дітей.
На первинному обліку служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради
перебуває 79 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 22 дітей
мають житло або частку житла на праві власності, 57 дітей мають житло на праві
користування та 1 дитина, яка виховується у дитячому будинку – інтернаті, не має житла,
але після досягнення нею 16 років службою у справах дітей буде підготовлено клопотання
щодо постановки її на квартирний облік для отримання позачергового житла.
Соціально-психологічними службами проводилась робота щодо вивчення стану
виховання та проживання дітей у проблемних сім’ях. Створено банки даних дітей і
проблемних сімей. Здійснюється постійний контроль за вихованням даної категорії дітей у
цих сім’ях. Дітям із соціально-незахищених категорій надається соціально-психологічна
допомога.
Питання профілактики злочинності серед учнівської молоді розглянуто на колегії
управління освіти Южноукраїнської міської ради у грудні 2020 року.
У місті функціонує 3 позашкільні навчальні заклади: центр дитячої та юнацької
творчості, дитячо-юнацька спортивна школа та станція юних техніків. Навчанням
охоплено 2136 вихованців, що становить 51% від загальної кількості дітей.
Серед учнів та батьків постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо
додержання правил дорожнього руху. У навчальних закладах проводяться місячники
безпечності руху.
Профілактика злочинності серед неповнолітніх, формування здорового образу життя
є пріоритетним напрямком роботи управління освіти та соціальних служб міста. Постійно
проводяться круглі столи, години спілкування з метою розгляду найбільш актуальних
проблем профілактики девіантної поведінки серед учнів. У закладах освіти міста постійно
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проводяться зустрічі з батьківською громадськістю щодо профілактики негативних
проявів у дитячому суспільстві; активно впроваджуються сучасні методи ранньої
профілактики наркоманії серед дітей шляхом проведення тренінгів, індивідуальних бесід,
годин спілкування, відкритих заходів, флешмобів.
Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» за 2020 рік
виконані наступні роботи: ремонтні роботи, в тому числі капітальний, поточний та
ямковий, на загальній площі 5586,4 м.кв.; нанесено та відновлено розмітку на загальну
площу 17,56 м. кв.; влаштовано розмітку по трафарету на загальну площу 1339,2 м. кв.;
виконувалось технічне обслуговування (заміна ламп) апаратури світлофорного
реагування; встановлено 6 дорожніх знаків та 44 елемента пристроїв примусового
зниження швидкості руху транспортних засобів (лежачі поліцейські).
На виконання рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від
19.09.2012 №331 «Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про
адміністративні правопорушення» обов’язки по складанню протоколів покладені на
майстрів з благоустрою територій та майстра з озеленення територій. Відповідальні особи
постійно здійснюють обстеження територій на предмет виявлення правопорушень у сфері
дотримання Правил благоустрою та утримання зелених насаджень. В ході обстеження
ведеться роз’яснювальна робота серед мешканців міста щодо недопущення порушень
зазначених Правил.
Інспектором з благоустрою КП СКГ, відповідно до своїх службових обов’язків, за
2020 рік складено 45 попереджень про усунення порушень Правил благоустрою,
забезпечення чистоти і порядку на території міста Южноукраїнська, з них 2 попередження
про усунення порушень Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території
паркових зон міста Южноукраїнська.
Протягом 2020 року не допущено проникнення або розкрадання майна на об’єктах
охорони за допомогою технічних засобів сигналізації або постами фізичної охорони
Южноукраїнським районним відділенням Управління поліції охорони в Миколаївській
області. Проведено обстеження стану технічної укріпленості на 101 особливо важливих
об’єктах (банки, банкомати, термінали, кімнати зберігання наркотиків або зброї,
ювелірних магазинах, ломбардах, АЗС) та на 72 об’єктах всіх форма власності із
складаннями відповідних актів. Прийнято за договорами 5 тривожних
кнопок
громадського користування (всього 89).
Южноукраїнським районним відділенням Управління поліції охорони в
Миколаївській області постійно проводяться спільні оперативні наради з керівництвом
Южноукраїнського та Арбузинського відділень поліції, інструктажі з оперативним
складом, зустрічі з представниками виконавчих органів ради. Також
ведеться інформаційна база щодо охоплення послугами охорони населення міста.
Відповідно до п.5 розділу 11 Програми передбачено обладнання громадських місць,
житлових та адміністративних будівель засобами відеоспостереження, з метою контролю
за станом охорони громадського правопорядку в м. Южноукраїнську. На виконання
Програми в місті встановлена система відеоспостереження «Безпечне місто», метою якої є
підвищення рівня благоустрою міста, покращення роботи щодо забезпечення
громадського порядку, профілактики злочинності та боротьби з нею, охорони прав, свобод
та законних інтересів громадян міста.
На теперішній час встановлена та працює 31 камера відеоспостереження,
встановлено обладнання системи відеоспостереження в Южноукраїнському відділенні
Первомайського відділу ГУ НП в Миколаївській області та обладнана серверна –
централізоване місце зберігання та обробки всієї інформації, що надходить з камер
відеоспостереження у приміщенні відділу взаємодії з правоохоронними органами УНС
ВПО Южноукраїнської міської ради
Камери розташовані на території міста Южноукраїнська з урахуванням найбільш
напружених транспортних розв’язок та місць скупчення людей.
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За допомогою високоякісних камер відеоспостереження, встановлених в місцях
в’їздів/виїздів з міста, здійснюється фіксація номерних знаків автотранспорту.
Камери системи відеоспостереження мають антивандальний корпус, стійкі до
атмосферних впливів та мають вбудований ІК-освітлювач, що дає змогу ефективно
працювати у нічний час. Завдяки окремій волоконно-оптичній лінії зв’язку, обладнання
системи відеоспостереження працює автономно, незалежно від погодних умов та доступу
до мережі Інтернет.
Крім того, у тестовому режимі працює модуль розпізнавання номерів транспортних
засобів, який встановлений на в’їзді до міста Южноукраїнська.
Встановлена система відеоспостереження має значний економічний та соціальний
ефект, діє цілодобово на постійній основі.
Встановлення системи відеоспостереження надає змогу правоохоронцям вибору
визначених ділянок локальних об'єктів для своєчасного та швидкого реагування
оперативних служб на стан дорожнього руху та правопорядку в місті. Крім того,
правоохоронці мають змогу отримувати оперативну інформацію, проводити її моніторинг
та зберігати цю інформацію з камер відеоспостереження як у режимі реального часу, так і
за минулий час.
З метою забезпечення ефективної та безперервної роботи системи
відеоспостереження та з метою збереження інформації в разі тимчасового відключення
електроенергії в приміщенні, де розташований сервер відеоспостереження встановлено
резервне електроживлення (дизель-генераторна установка).
Видатки міського бюджету на 2020 рік на дообладнання (встановлення додаткових
камер відеоспостереження) громадських місць, житлових та адміністративних будівель
засобами відеоспостерження становлять 459515 грн. На технічне обслуговування системи
відеоспостереження витрачено 480000 грн. У 2020 році виділені кошти на дообладнання
засобами відеоспостереження громадських місць міста Южноукраїнська на загальну суму
1 231865, 00 грн.
Також приміщення міського музею та навчальних закладів міста обладнано
індивідуальними системами відеоспостереження.
На
теперішній час вирішення питання щодо обладнання міста засобами
відеоспостереження залишається актуальним.
__________________________________

