
                                                                                                            
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  19 жовтня  2012 року        № 248 

смт. Голованівськ 

 

Про стан законності, боротьби 

із  злочинністю та охорони  громадського  

порядку  на території Голованівського району 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 7 Закону України «Про міліцію» Заслухавши інформацію 

начальника Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області 

Безкупського С.А. « Про стан законності,боротьби із злочинністю,охорони 

громадського порядку в районі та результати діяльності Голованівського 

районного відділу з цього питання», з метою забезпечення на території району 

законності та охорони громадського порядку на належному рівні,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Голованівського РВ УМВС України в 

Кіровоградській області Безкупського С.А., про стан законності, боротьби із 

злочинністю та охорони громадського порядку та результати діяльності 

правоохоронних органів на території району взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати районному відділу УМВС України в Кіровоградській області 

забезпечити: 

- охорону громадського порядку в населених пунктах району з дотриманням 

чинного законодавства України; 

- реєстрацію всіх без виключення заяв та повідомлень громадян про злочини 

та пригоди, об’єктивність та вжиття вичерпних заходів під час їх розгляду; 

- запровадження і врахування в якості основного критерію щодо оцінки 

роботи міліції громадської думки; 

- виконання заходів щодо попередження наркозлочинності, ліквідації місць 

торгівлі самогоном; 

- систематичну роботу з особами, що звільненні з місць позбавлення волі; 



- зв'язок з сільськими головами з питань дотримання правопорядку у 

відповідних територіальних громадах; 

- об’єктивне висвітлення результатів роботи міліції  в засобах масової 

інформації. 

 

3. Рекомендувати районній державній адміністрації сприяти діяльності РВ  

УМВС України в Кіровоградській області. 

 

4. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад сприяти 

діяльності органів внутрішніх справ, громадським формуванням в охоронні 

громадського порядку та попередженні правопорушень на території населених 

пунктів району та не допускати порушення чинного законодавства 

працівниками органів місцевого самоврядування.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з 

органами місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою. 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


