
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 27  серпня  2021 року       № 705

с. Дмитрівка

Про  звіт поліцейських офіцерів громади сектору взаємодії з громадами ВП 

Кропивницького РУП по обслуговуванню
Дмитрівської сільської територіальної громади про  стан законності, 
боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та 

результати діяльності на поліцейській дільниці
за І півріччя 2021 року

Заслухавши та обговоривши звіт поліцейських офіцерів громади сектору 

взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню 

Дмитрівської сільської територіальної громади Акімова О. О. та Бургаза М. В. 
про стан  законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і 
порядку та результати діяльності на поліцейській дільниці за І півріччя 2021 

року, керуючись  пунктом 40 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила:

1. Звіт поліцейських офіцерів громади сектору взаємодії з громадами ВП 

Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади Акімова О. О. та Бургаза М. В. (далі – поліцейські 
офіцери громади) про стан  законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадської безпеки і порядку та результати діяльності на поліцейській 

дільниці  за І півріччя 2021 року  прийняти до відома.
2. Рекомендувати поліцейським офіцерам громади : 

- продовжити роботу по профілактиці злочинності та охороні 
громадського порядку, залученню громадян до профілактики правопорушень, 
боротьби зі злочинністю; 

- у взаємодії з виконавчим комітетом сільської ради активізувати роботу 

громадських формувань; 
- приймати активну участь у проведенні єдиного дня профілактики 

правопорушень серед населення, використовуючи різні форми роботи, із 
залученням громадських формувань;  



- встановити  систематичний  контроль за особами, які пройшли 

лікування від  алкогольної та  наркотичної залежності, сприяти їх 

працевлаштуванню; 
- активізувати роботу щодо вчасного виявлення осередків 

самогоноваріння та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речових, прекурсорів; 
- постійно поновлювати інформаційний банк про неблагополучні сім’ї, 

громадян, схильних до правопорушень, бродяжництва, пияцтва та вживання 

наркотичних речовин; 
-  проводити профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік 

осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення; 
- систематично проводити бесіди з учнівською та сільською молоддю по 

ознайомленню і роз’ясненню чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з 
громадськими формуваннями.

 

Дмитрівський сільський  голова      Наталія СТИРКУЛЬ


