
Звіт щодо результатів діяльності   
КО «Правопорядок» 

за 2020 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 40 членів (з них 33 члена 
мають 
дозволи на зберігання і носіння спецпристроїв для відстрілу гумовими 
кулями). 
В КО «Правопорядок» працюють 9 осіб, 7 на посадах інспекторів, 6 з 
яких до того ж є членами громадського формування. 
КО «Правопорядок» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, є 
неприбутковою комунальною організацією, що утримується за рахунок 
коштів 
міського бюджету. 
У 2020 році: 
1. КО «Правопорядок», Баштанським районним відділом поліції на 
розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Баштанської 
міської 
ради надано 88 адміністративних матеріалів за порушення Правил 
благоустрою 
території міста, Правил додержання тиші, Правил тримання собак і котів, 
Правил торгівлі на ринках тощо. Всього адміністративною комісією у 
2020 
році розглянуто 88 адміністративних справ та накладено штрафів на 
правопорушників на суму 8942 грн., що на 6 % більше показника 2019 
року. 
Звільнено від адміністративної відповідальності 28 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 3536 грн.. 
2. Постійно здійснювалися спільні рейди КО «Правопорядок», 
Баштанським районним відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області 
та 
Баштанським районним управлінням Головного управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській області щодо виконання 
розпорядження міського голови від 17 березня 2020 року, з метою 



попередження розповсюдження захворюванності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19. 

3. 3 метою запобігання вчинення адмінправопорушень проведено 
близько 750 профілактичніх бесід з громадянами, що на 50 % більше 
показника 
2019 року. 

4. Направлено майже 240 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 52% менше 
показника 2019 
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. 
6. З метою охорони комунального майна та дотримання громадсього 
порядку інспекторами комунальної організації (з залученням інших членів 
ГФ 
ОГП, за потреби) щоденно проводилися патрулювання, переважно в 
центральній частині міста, вдень та в нічний період доби з 21.00 до 03.00 
год. 
7. Спільно зі співробітниками поліції, працівники організації приймали 
участь в сорока чотирьох заходах, направлених на недопущення 
розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також 
в 
інших заходах з припинення інших злочинів, що на 13% більше показника 
2019 
року. 

8. У 2020 році КО «Правопорядок», громадським формуванням з 
охорони громадського порядку, спільно із службою у справах дітей 
Баштанської районної державної адміністрації, Баштанським відділом 
поліції 
ГУ НП в Миколаївській області, з метою профілактики правопорушень, 
бездоглядності та безпритульності серед підлітків проведено 22 

обстеження 
умов проживання малолітніх та неповнолітніх, що на 47 % більше 
показника 
2019 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 2020 році було 20 

осіб, 
що на 39,4 % менше показника 2019 року. 

10. Здійснювався контроль за шістьма порушниками, що вчинили 
насильство в сім’ї і засудженими (дрібні крадіжки, легкі тілесні 
ушкодження), 

на яких було накладено адміністративне стягнення або покарання у виді 
громадських робіт, що на 25 % менше показника 2019 року. 

11. Постійно проводилася робота щодо недопущення здійснення торгівлі 
у невстановлених місцях: по вул. Ювілейній, Полтавській, Баштанської 
республіки. 
12. За вказаний період надано 309 довідок - характеристик на громадян, 
проживаючих на території ради, що на 31,3 % менше показника 2019 
року. 

13. Постійно проводилася робота по реагуванню на скарги та звернення 
громадян до міської ради та КО «Правопорядок». Вжито заходів з 
реагування 
на 277 листів, подань, клопотань органів влади, правоохоронних органів, 
політичних партій, громадських об’єднань, в тому числі 27 звернень 
громадян, 

що на 9 % менше показника 2019 року. 

14. Постійно проводилася мобілізаційна робота за клопотанням 
військового комісаріату по врученню повідомлень призовникам (вручено 
близько 280 повісток), а також по уточненню списків призовників, 
працюючих 
в підприємствах, установах, організаціях тощо, що в 2 рази більше 
показника 
2019 року. 

15. Працівники КО «Правопорядок» спільно з членами громадського 
формування з охорони громадського порядку «Правопорядок» спільно зі 
співробітниками Баштанського районного відділу поліції головного 
управління 
національної поліції в Миколаївській області забезпечували дотримання 
громадського порядку та громадської безпеки на виборчих дільницях 
Баштанської ОТГ під час проведення чергових місцевих виборів, що 
відбулися 
25 жовтня 2020 року. 

16. Постійно проводилася робота з інформування населення про 
діяльність КО «Правопорядок» шляхом оприлюднення інформації про 
роботу в 
засобах масової інформації: 



1) вкладка «Вісник Баштанської територіальної громади» до районної 
газети 
«Голос Баштанщини» від 09.02.2019 року: стаття «Карантинні заходи під 
контролем»; статті в районній газеті «Голос Баштанщини» від 21.11.2020 
року 
№ 97-98 «Поки грім не вдарить…» та від 24.12.2020 року №107-109 
«Нові 
тенденції в роботі». 
2) на сторінці в фейсбуці (https://www.facebook.com/kopravoporyadok/) – 114 

повідомлень. 
 

Начальник КО «Правопорядок»                                  Віктор МАЙДАНОВ 


