БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «___»_________20___ року № ____
Баштанка

____ сесії ________ скликання

Про звіт щодо результатів
діяльності КО «Правопорядок»
за 2021 рік
Заслухавши звіт начальника комунальної організації «Правопорядок»
Майданова В.В., керуючись пунктом 11 частини 1 статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт щодо результатів діяльності комунальної організації «Правопорядок» за 2021 рік
прийняти до відома (додається).
2.Комунальній організації «Правопорядок»:
1) спільно з Баштанським районним відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Миколаївській області (Ноздратенко, за згодою) та громадським формуванням з
охорони громадського порядку посилити ефективність нічних рейдів по місту в місцях
відпочинку з метою охорони публічного порядку і публічної безпеки, збереження
комунальної власності та недопущенню порушень правил додержання тиші в
громадських місцях в нічний період доби;
2) спільно з Баштанським районним відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Миколаївській області (Ноздратенко, за згодою), службою у справах дітей
Баштанської міської ради (Гордієнко) активізувати профілактичну роботу щодо
запобігання протиправним проявам у підлітковому та молодіжному середовищі;
3) сприяти працівникам Баштанського районного відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Миколаївській області (Ноздратенко, за згодою) у рейдових
відпрацюваннях з різних питань, включно й щодо виявлення на території міської ради
випадків виготовлення, зберігання, продажу та придбання спиртних напоїв домашнього
виробництва, розповсюдження та вживання наркотичних речовин;
4) забезпечити впровадження нових форм та методів роботи з метою посилення заходів
по недопущенню порушень правил благоустрою території міста.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

Звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок»
за 2021 рік
Баштанська міська рада повноваження по реалізації функції забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
здійснює, зокрема, з допомогою КО «Правопорядок», громадського
формування з охорони громадського порядку (ГФОГП) міської ради
«Правопорядок», яке налічує у своєму складі 39 членів.
В КО "Правопорядок" працюють 8 чоловік ( 7 - на посадах інспекторів),
які до того ж являються членами громадського формування.
КО «Правопорядок» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, є
неприбутковою комунальною організацією, що утримується за рахунок коштів
міського бюджету.
Протягом 2021 року:
1. КО «Правопорядок» та Баштанським районним відділом поліції на
розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської
ради надано 31 адміністративний матеріал за порушення Правил благоустрою
території міста, Правил додержання тиші, Правил тримання собак і котів,
Правил торгівлі на ринках тощо. Накладено штрафів на правопорушників на
суму 17544 грн., що майже в 2 рази більше показника за 2020 рік. Звільнено від
адміністративної відповідальності 5 правопорушників (винесено усні
зауваження) у зв’язку з малозначністю, відповідно до ст.22 КУпАП,
переважною більшістю – по протоколам, наданим на розгляд Баштанським
районним відділом поліції. За даними КО «Правопорядок» сплачено штрафів на
суму 8177 грн., що в понад 2,3 рази більше в порівнянні з 2020 роком.
2. Постійно здійснювалися спільні рейди КО «Правопорядок»,
Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області та
Баштанського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області щодо виконання
розпоряджень міського голови, з метою попередження розповсюдження
захворюванності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом
COVID-19.
3. 3 метою запобігання вчинення адмінправопорушень проведено
близько 800 профілактичніх бесід з громадянами, що на 6,7 % більше показника
2020 року.
4. Направлено майже 350 приписів та попереджень громадянам, фізичним
особам - підприємцям, керівникам юридичних осіб щодо усунення
правопорушень (порушення Правил благоустрою території населеного пункту),
порушення вимог щодо вжиття фіто-санітарних заходів (невиконання заходів
щодо боротьби з карантинними рослинами), що на 45,8 % більше показника
2020 року.
5. Постійно здійснювалися перевірки громадян (приватний сектор, ОСББ) та
суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності щодо дотримання
ними Правил благоустрою території міста, виявлялися місця несанкціонованих
звалищ сміття з подальшим реагуванням (район «П’ятихаток», район
колишньої ферми колгоспу «Комуніст», район колишньої бригади колгоспу
«Комуніст» тощо).

6. З метою охорони комунального майна та дотримання громадського
порядку інспекторами комунальної організації (із залученням інших членів ГФ
ОГП згідно графіку чергувань членів ГФОГП Баштанської міської ради
«Правопорядок» ):
- щоденно проводилися патрулювання по охороні комунального майна в
денний (з 08.00 до 17.00 год.) та нічний період доби переважно в центральній
частині міста (з 21.00 до 03.00 год.);
- приймали участь в охороні громадського порядку, спільно з співробітниками
поліції, під час проведення всіх масових заходів на території міста (день
молоді, День Незплежності України, День міста тощо).
7. Спільно зі співробітниками поліції, працівники організації приймали
участь в п’ятдесяти заходах (135 годин), направлених на недопущення
розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також в
інших заходах з припинення інших злочинів, що на 13,6 % більше показника
2020 року.
8. У 2021 році КО «Правопорядок», громадським формуванням з
охорони громадського порядку, спільно із службою у справах дітей
Баштанської міської ради, Баштанським районним відділом поліції ГУНП в
Миколаївській області, з метою профілактики правопорушень, бездоглядності
та безпритульності серед підлітків проводилися 30 обстежень умов проживання
малолітніх та неповнолітніх, що на 36,4 % більше показника 2020 року.
9. З метою недопущення засудженими до покарання без позбавлення волі
скоєння нових або повторних злочинів, постійно проводилася профілактична
робота з ними. Таких на обліку КО «Правопорядок» в 2021 році було 18 осіб,
що на 10 % меньше показника 2020 року.
10. Здійснювався контроль за двома порушниками, що вчинили
насильство в сім’ї і чотирма засудженими (дрібні крадіжки, легкі тілесні
ушкодження), на яких було накладено адміністративне стягнення або
покарання у виді громадських робіт, що відповідає показнику 2020 року.
11. Постійно проводилася робота щодо недопущення здійснення торгівлі
у невстановлених місцях: по вул. Ювілейній, Полтавській, Героїв небесної
Сотні, Ярмарковій площі.
12. За вказаний період надано 205 довідок - характеристик на громадян,
проживаючих на території ради, що на 33,7 % меньше показника 2020 року.
13. Постійно проводилася робота по реагуванню на скарги та звернення
громадян до міської ради та в КО «Правопорядок». В 2021 році відпрацьовано
60 письмових звернень.
14. Постійно проводилася мобілізаційна робота за клопотанням
військового комісаріату по врученню повідомлень призовникам (389 повісток),
уточненню списків призовників, працюючих в підприємствах, установах,
організаціях тощо, що на 38,9 % більше показника 2020 року.
15. Щоденно проводилися рейди щодо сплати суб’єктами
господарювання за торгівлю у відведених місцях. В результаті чого було
укладено 64 договори і до міського бюджету надійшло 32206 грн.
16. З метою збереження майна територіальної громади та охорони
громадського порядку працівниками КО «Правопорядок» спільно з членами ГФ
ОГП «Правопорядок», в період з 18.12.2021 року по 19.01.2022 року

проводилося щоденне чергування на ярмарковій площі з 1800 години до 600
години.
17. В 2021 році за погодженням з Баштанським РВП ГУНП в
Миколаївській області було придбано 4 відеокамери на суму 80 тисяч грн.
18. Постійно проводилася робота з інформування населення про
діяльність КО «Правопорядок» шляхом оприлюднення інформації про роботу в
засобах масової інформації у вкладці до газети «Голос Баштанщини» та на
сторінці в фейсбуці (https://www.facebook.com/kopravoporyadok/).
Начальник КО «Правопорядок»

Віктор МАЙДАНОВ

