
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2020 року                  №921
с. Дмитрівка

Про затвердження звіту поліцейських офіцерів громади Дмитрівської 
сільської об’єднаної територіальної громади «Про стан дотримання 

правопорядку на поліцейській дільниці, ужиті заходи із запобігання 

правопорушенням та підвищення довіри населення до поліції за І півріччя 

(січень-червень) 2020 року»

Заслухавши та обговоривши звіт офіцерів поліції Дмитрівської громади 

Акімова Олександра Олександровича та Бургаз Максима Васильовича «Про 

стан дотримання правопорядку на поліцейській дільниці, ужиті заходи із 
запобігання правопорушенням та підвищення довіри населення до поліції за І 
півріччя (січень-червень) 2020 року» (інформація додається), відповідно до 

пункту 40 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Дмитрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
 

ВИРІШИЛА:
 

1. Затвердити звіт поліцейських офіцерів поліції Дмитрівської громади 

Акімова Олександра Олександровича та Бургаз Максима Васильовича «Про 

стан дотримання правопорядку на поліцейській дільниці, ужиті заходи із 
запобігання правопорушенням та підвищення довіри населення до поліції за І 
півріччя (січень-червень) 2020 року».

2. Рекомендувати офіцерам поліції Дмитрівської громади Акімову Олександру 

Олександровичу та Бургаз Максиму Васильовичу:
-  продовжити свою роботу по питанню профілактики правопорушень в 

трудових колективах, закладах освіти з метою забезпечення громадського 

спокою на території сільської ради об’єднаної територіальної громади;
- при допомозі депутатів сільської ради об’єднаної територіальної громади 

проводити роботу по боротьбі з самогоноварінням, брати участь у сходах 

громадян та надавати допомогу у виявленні порушників та притягнення їх до 

відповідальності по створенню несанкціонованих сміттєзвалищ;
-  разом з представниками освіти, виконавчим комітетом сільської ради, 

залучаючи членів шкільних батьківських комітетів не рідше одного разу на 

місяць здійснювати рейди по перевірці вечірніх розважальних закладів з 
метою профілактичної роботи серед неповнолітніх та дотриманню торгових 

закладів законності продажу алкогольних та тютюнових виробів.



3. Зобов’язати офіцерів поліції Дмитрівської громади громади Акімова 

Олександра Олександровича та Бургаз Максима Васильовича посилити 

відповідальність щодо оперативного реагування на звернення громадян по 

питанню незаконних дій і посягань криміногенних елементів.
4. Визначити час перебування неповнолітніх у розважальних закладах до 22.00 

години.
5. Відповідальність за перебування неповнолітніх у розважальних закладах у 

вечірній час покласти на батьків.
6. Зобов’язати офіцерів поліції Дмитрівської громади Акімова Олександра 

Олександровича та Бургаз Максима Васильовича інформувати депутатів 

сільської ради не рідше ні один раз на квартал.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії 
з громадськими формуваннями (Голова Хачатрян Е.Ж.).

 

Дмитрівський сільський  голова Н.СТИРКУЛЬ


