БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 25.04.2016 р. № 33
Про хід виконання міської Програми
допомоги правоохоронним органам у
забезпечені охорони громадського
порядку та профілактики злочинності
Розглянувши подання інспектора опорного пункту громадського правопорядку
про результати виконання Програми допомоги правоохоронним органам у забезпечені
охорони громадського порядку та профілактики злочинності, керуючись ст.28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про хід виконання міської Програми допомоги правоохоронним
органам у забезпечені охорони громадського порядку та профілактики злочинності, що
додається та винести його на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на інспектора опорного пункту
громадського правопорядку Хомича С.В.

Міський голова

О.М.Шаповалов

Інформація
про роботу інспектора опорного пункту громадського порядку спільно з інструкторами
інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку на
території міста за період 2015 року та І квартал 2016 року
З метою виконання комплексної програми профілактики злочинності в м.Бериславі на
2011-2015 роки та Програми організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні
охорони громадського порядку та профілактики злочинності на 2016 рік виконавчий комітет
міської ради взаємодіє з правоохоронними органами району у здійсненні організаційних та
практичних заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, її профілактики, усунення
причин та умов, які їй сприяють та стабілізації кримінальної ситуації. Інспектор опорного
пункту громадського правопорядку спільно з інструкторами з питань інформування
населення щодо недопущення порушень громадського правопорядку на території міста
надають посильну допомогу працівникам правоохоронним органам у підтриманні
правопорядку на території міста.
Щотижнево на апаратній нараді при міському голові аналізується стан правопорядку
на території міста. З метою профілактики та попередження правопорушень,
інспектор
ОПГП проводить особистий прийом громада та в межах своєї компетенції, приймає участь у
роботі комісій, що створюються розпорядженням міського голови по розгляду окремих
звернень та скарг жителів міста, особливо тих, де виникають спірні питання між сусідами
або членами родини, бере участь в охороні громадського порядку, профілактичній роботі та
оперативно - профілактичних відпрацюваннях. Веде постійний облік осіб, які навмисно
порушують громадський порядок та проводить з ними роз’яснювальні бесіди.
Інспектор опорного пункту громадського порядку приймає участь в роботі комісій по
перевірці суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними
напоями. Спільно з дільничними інспекторами Бериславського ВП ГУНП в Херсонській
області систематично проводяться рейди по перевірці дотримання громадського порядку в
місцях скупчення молоді.
Постійно проводиться роз’яснення населенню міста про необхідність утримання
прилеглої прибудинкової території в належному санітарному стані. Вручено 314 повідомлень
громадянам про приведення прилеглої території в належний стан, з них 302 виконали
прибирання, а проти 12 громадян направлені листи до Бериславського ВП ГУНП для
складання адмінпротоколів, згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні порушення. В
липні 2015 року інспектором опорного пункту спільно з інструкторами з питань інформування
населення та працівниками Бериславського ВП ГУНП було встановлено особи громадянин, які
декілька раз перебуваючи на території тимчасового складування сміття в м. Бериславі в районі
Військового кладовища, здійснювали підпали сміття, внаслідок якого виникало велике
задимлення та надходили неодноразові скарги мешканців міста. Даних громадян було
притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.152 КУпАП.
Впродовж І кварталу 2016 року з метою впливу на покращення санітарного стану міста,
інструкторами була проведена спільна робота з працівниками ЖЕК-1, результатом якої стало
укладання нових додаткових угод на вивіз твердих побутових відходів у населення в кількості
167 шт.
Інструкторами з питань інформування населення щодо недопущення
правопорушень на території м. Берислава протягом 2014-2015 років проводилась робота щодо
погашення боргу по земельному податку з фізичних осіб, шляхом вручення листівзастереження та роз’яснювальної бесіди.
Також інструкторами було рознесено по-адресно «Податкові повідомлення-рішення»
щодо нарахування земельного податку:
в 2014 році - 2 031 шт. повідомлень;
в 2015 році - 1 994 шт. повідомлень.
Таким чином до міського бюджету надійшло коштів по сплаті земельного податку :
в 2014 році - 118 792,00 грн.;
в 2015 році - 118 316,00 грн.

З метою взаємодії з УСЗН Бериславської РДА та виконання Положення про
порядок призначення та надання населенню субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива проведено обстеження матеріально-побутових умов 937
господарських будівель протягом 2015 року та з початку поточного року - 325.
За участю інструкторів з питань інформування населення щодо недопущення
порушень громадського порядку систематично проводяться виховні бесіди у школах
міста з метою профілактики правопорушень серед підлітків. Щоквартально такі бесіди
по школах міста проводяться по 2 з різних тематик. Також інструкторами з питань
інформування населення спільно з працівниками Бериславського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за вищевказаний період проведено 64
інспектування осіб притягнутих до кримінальної відповідальності, покарання яких не
пов’язане з позбавленням волі. Також проведена роз’яснювальна робота з кожним
приватним підприємцем міста, що займаються роздрібною торгівлею про заборону
реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

З метою виявлення на території міста сімей, що опинилися в складних життєвих
обставинах «шерифами» було проведено обстеження умов проживання громадян:
Супрун Н.А., Зінзюк І.М., Орлова С.А., Токар О.В., Деркач Ю.І., Навішнікової В.В.,
Соколовської О.В., Собчук Н.О. та відповідні матеріали направлені до СуСД для
постановки на облік.
Інструкторами з питань інформування населення проводиться охорона
правопорядку при проведенні масових заходів на території міста. Спільно з
працівниками міліції проводиться патрулювання на вулицях міста у вечірній час доби.
Під час проведення Новорічних свят з 23.12.2015 року по 23.01.2016 року «шерифами»
проводилась охорона центральної ялинки.
Спільно з працівниками державної виконавчої служби, на виконання судових
проваджень, проведено 3 рейди по вилученню майна у боржників по сплаті за послуги
водопостачання та житлово-комунальні послуги.
В період поливного сезону працівниками КВУ «Бериславський водоканал»
спільно з інструкторами з питань інформування населення щодо недопущення
порушень громадського порядку та інспектором ОПГП проводилась перевірка
дотримання правил користування та водорозподілу на території міста.
Інструктором опорного пункту та інструкторами з питань інформування
населення проводиться роз’яснювальна робота серед населення, щодо участі громадян в
охороні громадського правопорядку, створенні громадських формувань.
Протягом
2015 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті
Бериславської міської ради розглянуто 42 адміністративних матеріалів, з них накладено
штраф на правопорушників по 36 справах, закрито провадження по 1 адмін. матеріалу,
1 повернуто до ВП ГУНП, так як останні складені з порушенням чинного
законодавства. Загальна сума накладених штрафів становить 7871-00 грн., з них
сплачено добровільно – 4114-00 грн., у відношенні інших правопорушників направлено
листи до Бериславського районного управління юстиції, відділу державної виконавчої
служби для примусового стягнення. За 1 квартал 2016 року адміністративною комісією
при виконавчому комітеті Бериславської міської ради розглянуто 11 адміністративних
матеріалів, накладено штрафів на загальну суму 2635-00 грн.

Інспектор ОПГП

С.В. Хомич

