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Відповідне рішення було прийнято під час Загальних зборів Асоціації. Перед присутніми
виступив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Оле
г Бех
, який повідомив про стан правопорядку в Харківській області, діяльність підрозділів
поліції у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення публічної безпеки і порядку у січні-грудні 2017 року, а також про шляхи
співпраці з органами місцевого самоврядування у цьому напрямі.

В результаті уповноважені представники членів Асоціації вирішили послідовно
налагодити постійний обмін інформацією про стан публічної безпеки на території
обслуговування, визначення проблемних питань та заходів щодо їх вирішення;
запровадити практику проведення керівниками територіальних підрозділів поліції та
головами місцевих рад щомісячних спільних прийомів громадян, у тому числі у відділених
населених пунктах, для вивчення думки населення щодо стану публічної безпеки.

Протягом першого кварталу 2018 року вирішено провести робочі зустрічі з керівниками
медичних закладів на території обслуговування з метою визначення заходів посилення
контролю за станом проведення передрейсового медичного огляду водіїв транспортних
засобів.

Підкреслено необхідність проведення щомісячних спільних нарад органів місцевого
самоврядування, із залученням дільничних офіцерів поліції, поліції ювенальної превенції,
представників інших правоохоронних відомств для вивчення ситуації в сфері охорони та
захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і
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порядку, визначення заходів щодо задоволення потреб територіальних громадян з
питань безпеки.

Протягом першого кварталу 2018 року вирішено організувати проведення спільних
рейдів та інших заходів з виявлення та припинення правопорушень у сфері обігу
металобрухту з метою усунення причин та умов, які сприяють крадіжкам виробів з
металів та пошкодження ліній електропередач та телекомунікації.

Провести спільні заходи щодо попередження проблем рейдерства, у тому числі в
аграрному секторі економіки, інших конфліктів, які можуть викликати суспільний
резонанс, за результатами обговорення визначити заходи з їх попередження.

Зазначена необхідність доведення до відома населення інформації про місця розміщення
терміналів екстреного виклику служб реагування; роботу служби «102», функціонування
веб-сайту Головного управління Національної поліції в Харківської області з метою
своєчасного отримання громадянами необхідної інформації, оперативного зв'язку з
урядовими структурами та одержання необхідної допомоги.

Головам районних рад, сільським, селищним, міським головам рекомендовано:

- забезпечити постійне інформування територіальних підрозділів поліції про порушення
законності, прав і свобод громадян та території обслуговування, вчинення злочинів та
правопорушень з метою оперативного реагування підрозділів поліції на зазначені факти
та мінімізації їх негативних наслідків;

- направити до територіальних підрозділів поліції інформацію про осіб, які ведуть
антигромадський спосіб життя, зловживають алкоголем, наркотиками, допускають
факти насильства в сім'ї, побутові конфлікти із застосування сили, про раніше судимих,
які схильні до порушень, місця виготовлення та реалізації саморобних алкогольних
напоїв, місця збору криміногенного елементу, про проблемні сім'ї, у яких виховуються
діти з метою визначення профілактичних заходів та внесення їх до планів роботи
підрозділів поліції; у подальшому забезпечити постійне інформування підрозділів поліції з
цих та інших проблемних питань;
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- направити до територіальних підрозділів поліції пропозиції щодо вжиття додаткових
заходів захисту прав територіальних меншин, які мешкають на території обслуговування;
- продовжити здійснення заходів з розвитку систем інтелектуального відеонагляду в
населених пунктах з можливістю ідентифікації об'єктів; забезпечити реалізацію
(розробку та затвердження) регіональних програм «Безпечне місто», програм з
інформатизації населених та розвитку ІТ – технологій;

- з метою забезпечення безпеки дорожнього руху винести на розгляд сесій місцевих рад
питання безпеки дорожнього руху та прийняття рішень щодо утримання в належному
стані дорожньо-мостового господарства, виділення коштів місцевих бюджетів на
належне утримання місцевих доріг загального користування, у першу чергу на
маршрутах руху школярів, шкільних автобусів, аграрної техніки, доріг у населених
пунктах;

- з метою захисту прав дітей:

- організувати соціальний супровід неповнолітніх, які відбувають покарання та звільнені з
місць позбавлення волі; залучити до цієї роботи фахівців-психологів з метою виявлення
їх намірів учинення повторних злочинів;

- провести заходи з профілактики бездоглядності серед дітей, інших негативних явищ у
дитячому середовищі, попередження їх утягування у протиправну діяльність; запобігання
вчиненню ними і стосовно них дій насильницького характеру; інші заходи соціального та
правового захисту дітей; особливу увагу приділити дітям, які переміщені з окупованої
території та районів проведення бойових дій і потребують державної допомоги;

- організувати проведення заходів з виявлення та постановки на обліки дітей, які
проживають у проблемних сім'ях, обстеження житлово-побутових умов, вивчення стану
виконання батьківських обов'язків з метою попередження фактів насильства по
відношенню до дітей.

- з метою створення умов для соціальної адаптації раніше судимих осіб:
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- продовжити здійснення заходів з надання допомоги особам, які звільнені з місць
позбавлення волі, у тому числі шляхом дієвої роботи спостережних комісій;

- опрацювати питання створення в містах обласного підпорядкування центрів соціальної
адаптації осіб, звільнених із установ виконання покарань, а також спеціальних
гуртожитків для бездомних громадян;

- організувати бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які повернулися з
місць позбавлення волі, передусім тих, які мешкають у сільських населених пунктах;
залучення безробітних до оплачуваних громадських та сезонних робіт, інформування
громадян про наявність такої роботи; виділення соціального житла для зазначеної
категорії осіб.

Додатково: Презентація
з доповіді Беха О.В., начальника ГУ НП в Харківській області 14.02.2018 р.
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