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 2021 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, від 22.12.2020 № 51 та від
23.09.2021 № 656.
Програма містить 68 заходів, виконавцями яких є: відділення поліції № 3
Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної
поліції в Миколаївській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі – УНС
ВПО), Южноукраїнська міська філія Миколаївського обласного центру зайнятості,
управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради,
комунальне підприємство «Служба комунального господарства», комунальне
підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання», служба у справах дітей
Южноукраїнської міської ради, управління молоді, спорту та культури
Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнський міський центр соціальних служб
Южноукраїнської міської ради, управління економічного розвитку Южноукраїнскої
міської ради, управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської
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, Первомайський
районний відділ № 2 філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській
області, управління освіти Южноукраїнської міської ради, тощо.
Наводимо нижче стан виконання заходів Програми, які мають високу
соціальну значущість.
Особовим складом відділення поліції № 3 Вознесенського районного
управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській
області (далі – відділення поліції № 3 ВРУП) постійно проводиться аналіз стану
правопорядку на території Южноукраїнської міської територіальної громади. 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.
В звітний період проведено спільну нараду з керівниками громадського
формування з охорони громадського правопорядку, на якій обговорені питання про
стан виконання Закону України «Про участь громадян в охороні громадського
порядку та державного кордону». Проведено аналіз діяльності громадського
формування. Згідно з окремими графіками проводяться навчання з вивчення
методичних рекомендацій членами громадського формування.
Члени громадського формування протягом 2021 року були задіяні на масових
заходах присвячених святам Нового року, 8 Березня, Дня міста, Великодня, Дня
перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня захисника України, Дня
будівельника. Всі члени громадського формування офіційно оформлені та мають
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законні підстави для оформлення на своє ім`я спеціальних засобів. Контролює
законність інспектор дозвільної системи Вознесенського РУП капітан поліції
Батовський Є.В.
З початку 2021 року не було зареєстровано фактів незаконних операцій з
брухтом. Дільничними офіцерами поліції після адміністративної реорганізації
проводиться налагодження комунікацій з сільським населенням для профілактики та
розкриття крадіжок металевих виробів.
В рамках операції «Візит» ДОП проведено вручення візитівок у трудових колективах,
учбових закладах, житлово-експлуатаційних дільницях, що повинно позитивно в
подальшому посприяти у покращенні ефективності службової діяльності.

Протягом 2021 року працівниками відділення поліції № 3 ВРУП було складено
протоколи про адміністративні правопорушення: ст. 152 КУпАП – 18, ст. 154 ч. 1
КУпАП – 7. Також нарядами ГРПП регулярно проводиться патрулювання паркових
зон Южноукраїнської міської територіальної громади.
З метою попередження злочинів та правопорушень постійно ведеться облік
осіб,
що перебувають на обліку з причин пияцтва, сімейних дебоширів,
неповнолітніх, «групи ризику» та інших правопорушників. Бази даних постійно
залишаються актуальними через постійне оновлення.
Протягом 2021 року підрозділом ювенальної превенції особисто розкрито 3
правопорушення за участю неповнолітніх, прийнято участь у розкритті 47 інших
правопорушень.
Інспектором з ювенальної превенції на постійній основі проводяться
профілактичні заходи для недопущення повторної злочинності серед дітей,
засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Проводяться спільні
рейди за адресами мешкання підоблікового елементу з відповідною службою
Южноукраїнської міської ради.
Протягом звітного періоду
відчуження майна не вчинялись.

у відношенні неповнолітніх факти незаконного

Спільно з управлінням освіти Южноукраїнської міської ради регулярно
проводились наради по координації роботи щодо профілактики правопорушень,
бездоглядності та негативних проявів серед неповнолітніх, боротьби з
розповсюдженням наркоманії серед неповнолітніх.
У навчальних закладах регулярно проводилась агітаційна та роз’яснювальна
робота серед дітей щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху,
використання світловідбиваючих елементів одягу.
На території Южноукраїнської міської територіальної громади постійно діє
система відеонагляду «Безпечне місто», представниками ОСББ для охорони під’їздів
встановлюються камери відеонагляду.
В газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» та інших засобах масової
інформації висвітлюються матеріали про стан правопорядку та результати боротьби
правоохоронних органів зі злочинністю, а також про діяльність громадських
формувань. Щотижня відділення поліції № 3 ВРУП надає зведення про події до ЗМІ.
У 2021 році співробітниками відділення поліції № 3 ВРУП складено 61
постанову про адміністративне правопорушення за ознаками ст. 127 КУпАП.
На постійній основі поширюються серед населення громади інформаційні
матеріали з питань запобігання злочинів у банківській сфері, ДОП забезпечується
здійснення відповідної роз’яснювальної роботи серед осіб похилого віку та інших
груп ризику.
Протягом 2021 року складено 14 протоколів про адміністративні
правопорушення за ст. 160 КУпАП.
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Протягом 2021 року щоденно проводились рейди та комплексне обстеження
вулиць громади щодо ліквідації місць виникнення та розповсюдження стихійної
торгівлі.
За звітний період часу відділенням поліції № 3 ВРУП було задокументовано 33
кримінальних правопорушення, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.
Дітей, які схильні до вживання наркотичних речовин, не виявлено.
Крім того, було складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за

статтями 176 КУпАП; 8 – відповідно до ст. 177 КУпАП та 204 протокола за статтею
178 КУпАП.
Щоквартально відділенням поліції № 3 ВРУП 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 взяття 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 КНП «ЮМБЛ». Особовим складом ДОП при взятті на облік
зазначених осіб, вживаються заходи їх працевлаштування, роз’яснюються їх права.
Особи направляються до Южноукраїнської міської філії Миколаївського обласного
центру зайнятості з метою взяття на облік та подальшого працевлаштування.
Головним спеціалістом відділу взаємодії з правоохоронними органами УНС ВПО
постійно проводиться профілактично-роз’яснювальна робота із особами, що умовнодостроково звільнились з місць позбавлення волі, щомісяця відвідуються умовнодостроково звільнені особи за місцем проживання з метою проведення
профілактичної роботи по запобіганню вчинення повторних правопорушень та
з’ясування матеріально-побутових умов проживання і спілкування із оточуючими, за
потребою та в межах компетенції надається інша інформаційна та практична
допомога.
Протягом 2021 року на обліку Первомайського районного відділу № 2 філії
Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області (до змін меж
територіальної юрисдикції) з числа мешканців Южноукраїнської міської
територіальної громади перебувала 1 неповнолітня особа, яка на даний час вже
досягла повноліття.
Відповідно
до
чинних
нормативно-правових
актів,
персоналом
Первомайського районного відділу № 2 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 індивідуально-профілактичні 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 до
індивідуального плану роботи із суб’єктом пробації. В цьому напрямку роботи орган
пробації співпрацює з відділенням поліції № 3 Вознесенського районного
управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській
області, Южноукраїнським міським центром соціальних служб.
Персоналом Первомайського районного відділу № 2 філії Державної установи
«Центр пробації» в Миколаївській області здійснювався систематичний нагляд за
поведінкою підоблікових осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, та звільнених від відбування покарання з випробуванням.
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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 та Южноукраїнської міської філії Миколаївського
обласного центру зайнятості.
Протягом 2021 року Первомайський районний відділ № 2 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, управлінням соціального захисту
населення Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнським міським центром
соціальних служб.
У 2021 році вказані заходи за запитами установ виконання покарань
здійснювалися Первомайським районним відділом № 2 філії Державної установи
«Центр пробації» в Миколаївській області стосовно 9 осіб, які готувалися до
звільнення з місць позбавлення/обмеження волі. Стосовно вказаних осіб всього було
опрацьовано 14 повідомлень - запитів з установ виконання покарань.
На офіційному сайті Южноукраїнської міської територіальної громади 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 вебсайт. Періодично
публікується графік прийому громадян дільничними офіцерами відділення поліції
№ 3 ВРУП, із зазначенням контактних номерів телефонів та номерів «телефонів
довіри».
Начальник управління соціального захисту населення
Южноукраїнської
міської ради протягом поточного року брав 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 2021 році
допомога дітям–сиротам, дітям, що знаходяться під опікою призначалась в повному
обсязі, пільги багатодітним сім’ям надавались
у розмірах визначених
законодавством.
Соціальними працівниками комунального закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської
територіальної громади» на протязі року постійно проводилась інформаційнороз’яснювальна робота серед населення громади з питань соціального захисту.
Працівники комунального закладу за поштовими скриньками та особисто серед
мешканців громади розповсюджували буклети та інформаційні листівки про
послуги, які надаються в комунальному закладі, пам’ятки щодо попередження
пожеж і загибелі на них та як захистити себе від шахраїв. У звітному періоді
розповсюджено – 2458 друкованих буклетів та листівок.
Протягом 2021 року за попередніми даними до Южноукраїнської міської філії
Миколаївського обласного центру зайнятості з метою пошуку роботи звернулось
2 особи звільнені з місць позбавлення волі, робота з даними особами проводилась в
межах чинного законодавства. Особам надавалися визначені види забезпечення та
соціальні послуги, а саме: допомога по безробіттю, в тому числі одноразова її
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виплата для організації підприємницької діяльності; профорієнтаційні послуги;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; інформаційні та
консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. В звітному періоді з цими
особами було опрацьовано 13 пропозицій роботи. Крім сприяння в пошуку роботи,
безробітним громадянам надавалась профорієнтаційна допомога, пропонувалось
проходження навчання та перенавчання за кошти служби зайнятості.
За період реєстрації безробітним особам було надано 10 профорієнтаційних
послуг. Особам, звільненим з місць позбавлення волі надавалась допомога у
грошовому та натуральному вигляді. У звітному періоді одна особа отримала
грошову допомогу на загальну суму 500 грн.
Протягом 2021 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 зі здобувачами
освіти, які потребують посиленого психолого-педагогічного контролю. Проводилась
роз'яснювальна профілактична робота щодо запобігання шкідливим звичкам, правил
поведінки у гуртожитку та громадських місцях.
Державним навчальним закладом «Южноукраїнський професійний ліцей»
щомісяця проводились засідання Ради профілактики правопорушень.
Також, організовувався відпочинок та працевлаштування здобувачів освіти,
схильних до правопорушень та дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях під
час літніх канікул.
Щоквартально протягом 2021 року Державним навчальним закладом
«Южноукраїнський
професійний
ліцей»
здійснювався
аналіз
кількості
адміністративних та кримінальних правопорушень та причин їх вчинення
здобувачами освіти та кількості здобувачів освіти, які перебувають на обліках у
службі у справах дітей та відділі ювенальної поліції.
Проводились протягом звітного періоду індивідуальні бесіди з батьками тих
здобувачів освіти, що мають схильність до правопорушень.
Проводились години спілкування: "Стоп булінг!", щодо профілактики насилля,
булінгу, кібербулінгу, толерантного ставлення до людей. На виховних годинах
обговорювались питання необхідності здобуття неповнолітніми повної загальної
середньої освіти, профілактики насильства серед учнівської молоді та в їх родинах,
заборони пропусків уроків без поважних причин, відповідальності батьків за
неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок, кримінальної
відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушень. Створено наркопост;
працюють спортивні секції; створений правовий куточок у бібліотеці ліцею.
Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради
протягом 2021 року сприяло у проведенні та приймало участь в міських змаганнях:
- у змаганнях з волейболу, присвячених Дню святого Валентина, які відбулися
13.02.2021 року в спортивній залі ЮЗШ №2;
- у змаганнях з футзалу, присвячених вшануванню учасників бойових дій на
території інших держав, які відбулися 17.02.2021 на базі ЮЗШ №2;
- у змаганнях з волейболу, присвячених Міжнародному жіночому дню
"Южноукраїнська весна 8+", які відбулися 05.03.2021 року в спортивній залі ЮЗШ
№2;
- у змаганнях з шашок, присвячених Міжнародному жіночому дню, які
відбулися 05.03.2021 року;
Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради
провели І міський етап Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна
сім’я».
Сприяло проведенню:
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- спортивно-розважальних заходів, присвячених Дню міста Южноукраїнська,
які відбулися 29 травня 2021року в місті Южноукраїнську;
- спортивно-розважальних заходів, присвячених Дню Конституції України та
Дню молоді, які відбулися 27 червня 2021року на території міського пляжу в місті
Южноукраїнську;
- змагань з волейболу, присвячених Дню Конституції України, які відбулися 24
червня 2021року на території спортивної зали ЮЗОШ №2;
- Чемпіонату міста Южноукраїнська з дворового футболу серед юнацьких
команд;
- Всеукраїнських рейтингових змагань та чемпіонату області з танцювального
спорту "Кубок Южно-Української АЕС- 2021;
- 47 відкриті обласні змагання зі спортивного туризму "Пам'яті товариша2021";
- змагань зі спортивного орієнтування пам’яті Віктора Капацини.
Сприяли відкриттю прогулянкового майданчика по відділеннях комунального
закладу «Южноукраїнська дитячо-юнацька спортивна школа», який діяв з 01 червня
до 18 червня 2021 року в місті Южноукраїнську.
У місті діє комунальний заклад «Южноукраїнська дитячо-юнацька спортивна
школа», в якій діють відділення: плавання, настільного тенісу, футболу, дзюдо,
сумо, волейболу. Протягом року в них займалось 399 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), в яких займалось близько 620 осіб.
На комунальний заклад «Южноукраїнська дитячо – юнацька спортивна
школа» покладені функції центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
які протягом 2021 року відвідало 12 осіб.
Всі заняття, тренування, змагання у
КЗ «ЮДЮСШ»
проводяться
безкоштовно.
Южноукраїнською міською філією Миколаївського обласного центру
зайнятості з метою попередження безробіття, зміцнення соціальних та сімейних
зв’язків, посилення факторів, що попереджають злочинність протягом 2021 року
проводилась системна робота з органами виконавчої влади, соціальними партнерами
та роботодавцями.
Протягом поточного року Южноукраїнською міською філією Миколаївського
обласного центру зайнятості 2 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.
Рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 № 961 створена комісія
з ліквідації та запобігання виникненню несанкціонованої (стихійної) торгівлі на
території Южноукраїнської міської територіальної громади.
Вищевказаним рішенням відділенню поліції № 3 Вознесенського районного
управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській
області рекомендовано постійно вживати заходи адміністративного впливу до осіб,
що здійснюють несанкціоновану (стихійну) торгівлю на території громади, а також
водіїв, які порушують правила дорожнього руху та розміщують транспортні засоби
на проїжджих частинах вулиць для здійснення несанкціонованої (стихійної) торгівлі,
чим створюють перешкоду руху.
Протягом 2021 року управлінням економічного розвитку Южноукраїнської
міської ради спільно з відділенням поліції № 3 Вознесенського районного
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управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській
області здійснено 176 рейдових перевірок місць виникнення стихійної.
Представниками поліції складено 21 протокол про адміністративне правопорушення
за ст. 160 КУпАП.
Також, з метою запобігання поширенню на території громади гострої
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої SARS-COV-2. Рішенням виконавчого
комітету Южноукраїнської міської ради від 21.05.2020 № 130 (із змінами)
затверджено склад робочої групи для здійснення перевірок об’єктів торгівлі (ринки,
торгівельні центри, майданчики, місця здійснення роздрібної торгівлі, промислові
магазини), громадського харчування щодо дотримання ними вимог профілактичних
та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території
громади гострої респіраторної хвороби COVID-19. До складу комісії входить
представник відділення поліції № 3 ВРУП. Який приймає участь у рейдових
перевірках.
З метою сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку
підприємництва та реалізації регуляторної політики на території громади при
виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради діє координаційна комісія з
питань розвитку підприємництва, до складу якої на паритетних засадах входять
представники служб міста, підприємці та представники Южноукраїнської міської
громадської організації «Промисловці, підприємців та активних громадян «Місту
краще життя».
До Южноукраїнського міського центру соціальних служб протягом 2021 року
надійшло 132 повідомлення про вчинення насильства в сім’ї, з них: 14 - повідомлень
про вчинення насилля над дітьми (7 - повідомлень 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 116 осіб, які мають проблеми з законом отримали
соціальні послуги. З них:
- 86 осіб, які засуджені до відбування покарання без позбавлення волі;
17 осіб, які відбули покарання;
13 неповнолітніх, які мають проблеми з законом.
Під час соціального супроводу надано соціальні послуги 4 сім’ям/особам.
Фахівці із соціальної роботи проводили інформаційні компанії серед клієнтів
отримувачів послуг Центру щодо наявних й діючих спортивних секцій та гуртків за
інтересами.
До ЮМЦСС протягом 2021 року надійшло 6 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.
Директор ЮМЦСС згідно графіку приймала участь у засіданнях спостережної
комісії.
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 ЮМЦСС проводились телефонні «гарячі лінії» та здійснювався
особистий прийом громадян згідно з графіком.
Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 28.03.2001
№ 96 зареєстровано громадське формування по охороні громадського порядку в

8
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. Станом на 01.11.2021 члени
громадського формування здійснили 1359 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 2021 році було виділено кошти в сумі 75 000 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 2021 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 23 рейди «Діти вулиці», виявлено 45 дітей, 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 10 дітей, які зазнали насилля в
сім’ї. Службою у справах дітей ініційовано притягнення до відповідальності осіб, які
вчинили насилля над дітьми. Двоє з них влаштовані до КЗ ЦСПРД. Дітям надана
психологічна допомога.
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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 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 на території громади
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 36 дітей, 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 51 акт. За вищевказаний період службою у справах дітей
надано 6 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 вищезазначені питання відносно 24 сімей.
За звітній період службою у справах дітей Южноукраїнської міської ради
проведено 12 засідань комісії з питань захисту прав дітей, на яких було розглянуто
49 питань щодо захисту житлових та майнових прав дітей. Спеціалісти служби у
справах дітей взяли учать у 186 засіданнях суду з питань захисту прав та інтересів
дітей.
На первинному обліку служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради
перебуває 87 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 21
дитина мають житло або частку житла на праві власності, 66 дітей мають житло на
праві користування. На квартирному обліку перебуває 7 дітей.
З метою профілактичної роботи щодо запобігання бездоглядності та
правопорушень серед дітей та підлітків, попередження вчинення злочинів проти них,
з метою захисту від шкідливого впливу, збереження їх життя та здоров’я,
виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради 22.01.2012 р. 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.
З метою здійснення організаційних, координаційних функцій у вирішені
питань соціального захисту дітей, попередження негативних явищ серед
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неповнолітніх в службі у справах дітей створена координаційна рада з питань
соціального захисту, профілактики бездоглядності та правопорушень серед
неповнолітніх. Координація зусиль дає змогу комплексно розв'язати проблеми
бездоглядності та правопорушень дітей та створити належні умови для фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку, тим самим підготувати неповнолітніх
мешканців міста до самостійного життя.
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 буде розглянуто на
колегії управління освіти Южноукраїнської міської ради у грудні 2021 року.
До управління освіти у 2021 році не звертались щодо працевлаштування дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
У місті функціонує 2 позашкільні навчальні заклади: центр дитячої та юнацької
творчості, дитячо-юнацька спортивна школа та станція юних техніків. Навчанням
охоплено 1813 вихованців, що становить 48% від загальної кількості дітей.
Серед учнів та батьків постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна
робота щодо додержання правил дорожнього руху. Вищезазначена робота включена
до тематики проведення класних годин, уроків БЖД та виховних заходів. 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 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 2021 рік
виконані наступні роботи: ремонтні роботи (в тому числі капітальний, поточний та
ямковий ремонти) по автодорогам на загальну площу 6400,0 м.кв.; утримання
дорожньої розмітки (1400м.кв./16,7 км); утримання мереж вуличного освітлення
(заміна 358 ламп); виконувалось технічне обслуговування (заміна 2 ламп) апаратури
світлофорного реагування; встановлено 6 дорожніх знаків.
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 2021 рік складено 53 попередження 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.

11
На балансі комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання»
обліковується 47 багатоповерхових житлових будинків, 33 - з яких обладнані
домофонними системами (70 під’їздів).
Протягом 2021 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 68
особливо важливих об’єктах (банки, банкомати, термінали, кімнати зберігання
наркотиків або зброї, ювелірних магазинах, ломбардах, АЗС) та на 50 об’єктах всіх
форма власності із складаннями відповідних актів. Прийнято за договорами 8
тривожних кнопок громадського користування (всього 98).
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 та утримання
громадських місць, житлових та адміністративних будівель засобами
відеоспостереження, з метою контролю за станом охорони громадського
правопорядку Южноукраїнської міської територіальної громади. На виконання
Програми на території громади встановлена система відеоспостереження «Безпечне
місто», метою якої є підвищення рівня благоустрою громади, покращення роботи
щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності та боротьби з
нею, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян громади.
На теперішній час встановлено та працює 33 камери відеоспостереження,
встановлено
обладнання
системи
відеоспостереження
в
відділенні
№3 Вознесенського районного управління 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 Южноукраїнської міської територіальної
громади з урахуванням найбільш напружених транспортних розв’язок та місць
скупчення людей.
За допомогою високоякісних камер відеоспостереження, встановлених в місцях
в’їздів/виїздів з території громади, 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 Южноукраїнської міської
територіальної громади.
Встановлена система відеоспостереження має значний економічний та
соціальний ефект, діє цілодобово на постійній основі; надає змогу правоохоронцям
вибрати визначені ділянки 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.
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З метою забезпечення ефективної та безперервної роботи системи
відеоспостереження, збереження інформації в разі тимчасового відключення
електроенергії в приміщенні, де розташований сервер відеоспостереження,
встановлено резервне електроживлення (дизель-генераторна установка).
Видатки міського бюджету на 2021 рік на дообладнання (встановлення
додаткових камер відеоспостереження) громадських місць, житлових та
адміністративних будівель засобами відеоспостерження становлять 419 010 грн. На
технічне обслуговування системи відеоспостереження станом на 01.11.2021
витрачено 340 386,08 грн. До кінця 2021 року згідно з умовами укладених договорів
планується оплата на загальну суму 78 095,92 грн. У 2021 році на дообладнання
засобами відеоспостереження громадських місць Южноукраїнської міської
територіальної громади виділено кошти на загальну суму 1 500 000, 00 грн.
Також, приміщення міського музею та навчальних закладів міста обладнано
індивідуальними системами відеоспостереження.
На теперішній час вирішення питання щодо обладнання Южноукраїнської
міської територіальної громади засобами відеоспостереження залишається
актуальним.

