
 

       
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 вересня  2015 року         № 542 

смт. Голованівськ 
 

Про стан виконання районної комплексної  

програми забезпечення діяльності  

кримінально-виконавчої інспекції та 

попередження росту рецидивної  

злочинності на 2012 – 2015 роки 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про адміністративний нагляд 

за особами, звільненими з місць позбавлення волі», пункту 16 частини 1 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідувача сектором запобігання і виявлення  

корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи районної державної 

адміністрації Плахотнюка А.М. «Про стан виконання районної комплексної 

програми забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції та 

попередження росту рецидивної злочинності на 2012 – 2015 роки» взяти до 

відома.    

  

2. Рекомендувати сектору запобігання і виявлення корупції 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної 

адміністрації, з метою додержання законності та правопорядку, 

конституційних прав і свобод, протидії корупції: 

- посилити взаємодію з правоохоронними органами;      

- проводити щоквартально спільні наради за участю представників 

Голованівського РВ УМВС, Голованівського РП КВІ, керівників 

структурних підрозділів РДА, відповідальних за виконання Програми; 

 

 

 



 3. Рекомендувати Голованівському РВ УМВС України в 

Кіровоградській області : 

- постійно вдосконалювати форми і методи профілактики злочинності в 

районі; 

- активізувати роз’яснювальну роботу по питаннях попередження 

злочинності, роз’яснення положень чинного законодавства працівниками 

райвідділу, згідно графіка проводити прийом громадян в сільських та 

селищних радах району; 

- щомісячно на нарадах по підведенню підсумків роботи райвідділу 

розглядати питання щодо додержання законності та правопорядку, 

конституційних прав і свобод людини на які запрошувати працівників суду 

та прокуратури; 

- у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування проводити 

профілактичну роботу з особами, які звільнились з місць позбавлення волі, 

засуджених умовно, які перебувають на обліку як наркомани, сімейні 

дебошири та які зловживають спиртними напоями;   

- налагодити тісну співпрацю із службою у справах дітей районної 

державної адміністрації по здійсненню контролю за соціально-

неблагополучними сім’ями у яких є діти, з метою попередження здійснення 

правопорушень та злочинів серед неповнолітніх; 

- забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним 

використанням наркотичних та психотропних лікарських засобів у 

лікувальних закладах охорони здоров’я; 

- щоквартально надавати інформацію райдержадміністрації про стан 

виконання районної комплексної програми профілактики злочинності на 

2011-2015 роки в термін до 05 числа наступного місяця кварталу. 

 

4. Рекомендувати  Голованівському РП КВІ:  

- встановити нагляд строком від одного до двох років з метою 

попередження злочинів за окремими особами, звільненими з місць 

позбавлення волі;  

- забезпечити здійснення виховного впливу; 

- забезпечити здійснення адміністративного нагляду;  

- здійснити заходи соціального контролю і соціальної допомоги,  

- забезпечити не формальне проведення а дійсну зацікавленість у долі 

звільненого з місць позбавлення волі. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, 

зв’язків з органами місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою.   

 

 

Голова районної ради            О.Чушкін  
 


