
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  міського 
голови 

____________ № ______ 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо профілактики правопорушень та підтримання публічної безпеки  
у місті Запоріжжі на 2018-2021 роки 

 

З метою забезпечення активної протидії злочинності, зміцненню 
законності та правопорядку в місті Запоріжжі здійснити заходи: 
 

1. Організаційне забезпечення профілактики правопорушень 

 
1.1 Надавати міському голові інформацію про стан протидії 

правопорушенням, злочинності та забезпечення публічної безпеки і порядку на 
території міста за підсумками минулого періоду. 
Щомісячно, за необхідністю   ДВП ГУНП в Запорізькій області 

УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 

 
1.2  На спільних нарадах розглядати питання про стан правопорядку та 

заходи щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю. 
За окремим планом Керуючий справами виконкому ради 

Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
ДВП ГУНП в Запорізькій області 
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 

 
1.3  Систематично аналізувати стан правопорядку у кожному районі 

міста. У випадку погіршення криміногенної ситуації вживати адекватних 
скоординованих заходів щодо з’ясування та усунення причин і умов, які 
негативно впливають на стан профілактичної роботи. 
2018-2021 роки ДВП ГУНП в Запорізькій області 

УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по Вознесенівському, 
Дніпровському, Заводському, 
Комунарському, Олександрівському, 
Хортицькому, Шевченківському 
районах 
 

1.4  За необхідністю проводити спільні заходи та консультації з приводу 
реалізації програми «Безпечне місто». 
2018-2021 роки КП «Центр управління інформацій-

ними технологіями» 
 ДВП ГУНП в Запорізькій області 
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 

  

 1.5  Заслуховувати на засіданнях сесії Запорізької міської ради інформацію 
керівників місцевих прокуратур та керівника ДВП ГУНП в Запорізькій області 
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про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 
результати їх діяльності. 
За необхідністю,     Запорізька місцева прокуратура №1 
але не рідше 1 разу на рік   Запорізька місцева прокуратура №2 
       Запорізька місцева прокуратура №3 
       ДВП ГУНП в Запорізькій області 

 
2. Попередження правопорушень та протидія злочинності 

   
 2.1  Вжиття заходів щодо дотримання вимог чинного законодавства при 
торгівлі  лікеро-горілчаною продукцією. Проведення постійних перевірок 
представниками національної поліції закладів торгівлі щодо дотримання 
обмеження продажу алкогольних напоїв у заборонений рішенням міської ради 
час доби. Оформлення адміністративних матеріалів для подальшого розгляду 
згідно чинного законодавства. 
 Департаменту надання адміністративних  послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради, районним адміністраціям Запорізької 
міської ради по районах міста проводити широку роз'яснювальну роботу серед 
суб'єктів господарювання щодо необхідності дотримання обмеження продажу 
алкогольних напоїв у заборонений рішенням міської ради час доби. 
2018-2021 роки     ДВП ГУНП в Запорізькій області 

Департамент надання адміністрати-
вних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької  міської 
ради 
Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по Вознесенівському, 
Дніпровському, Заводському, 
Комунарському, Олександрівському, 
Хортицькому, Шевченківському 
районах 
 

 2.2  Реалізація спільних заходів з правоохоронними органами, направлених 
на попередження (ліквідацію) несанкціонованої торгівлі. У весняно-осінній 
період не рідше одного разу на два тижня проводити рейди за участю 
представників районних адміністрацій, інспекції з благоустрою міської ради та 
національної поліції місць концентрації стихійної торгівлі. Оформлення 
адміністративних матеріалів для подальшого розгляду згідно чинного 
законодавства. 
2018-2021 роки     ДВП ГУНП в Запорізькій області 

Інспекція з благоустрою Запорізької   
міської ради 
Департамент надання адміністратив-
них послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської 
ради 
Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по Вознесенівському, 
Дніпровському, Заводському, 
Комунарському, Олександрівському, 
Хортицькому, Шевченківському 
районах 

 2.3  Забезпечити своєчасне виявлення і складання списків осіб похилого 
віку, інвалідів, недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно 
хворих і тих, хто втратив здатність до самообслуговування та потребує 
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сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх життя з метою 
попередження випадків знущання, незаконного відчуження житла тощо, при 
необхідності проводити роботу з відновлення порушених прав. 
2018-2021 роки  Управління соціального захисту 

населення Запорізької  міської ради 
       Запорізький міський центр   
       соціальних служб для сім’ї, дітей та 
       молоді 

ДВП ГУНП в Запорізькій області 
 

2.4  Проводити заходи, направлені на попередження крадіжок металевих 
виробів, кабельних мереж, актів вандалізму. Посилити контроль за дотриманням 

правил прийому металобрухту. 
2018-2021 роки     ДВП ГУНП в Запорізькій області 

УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
 

2.5  Налагодити взаємодію при виявленні факту крадіжки або актів 

вандалізму комунального майна та подальшого його розслідування. 
2018-2021 роки     ДВП ГУНП в Запорізькій області 

УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
Департамент правового забезпечення 
міської ради 
Департамент інфраструктури та 
благоустрою Запорізької міської ради 
Департамент з управління житлово-
комунального господарства Запорізької 
міської ради 
Комунальні підприємства міста 
Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 

 
2.6  Реалізація заходів направлених на виявлення та знищення графічних 

зображень електронних адрес Інтернет сайтів по розповсюдженню наркотичних 
засобів. 
2018 рік  Департамент з управління житлово-

комунального господарства Запорізької 
міської ради 

  Інспекція з благоустрою Запорізької 
міської ради 
Департамент інфраструктури та 
благоустрою Запорізької  міської ради 

  Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по Вознесенівському, 
Дніпровському,  Заводському, 
Комунарському, Олександрівському, 
Хортицькому, Шевченківському 
районах 
ДВП ГУНП в Запорізькій області 
УПП в Запорізькій області ДППНПУ 

  Комунальні підприємства міста, ОСББ, 
ЖБК, керуючі компанії 

 2.7 Налагодити співпрацю з правоохоронними органами щодо боротьби зі 
стихійними сміттєзвалищами, а також проводити роботу спрямовану на 
попередження та запобігання утворення несанкціонованих звалищ разом з 
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мешканцями міста, головами ОСББ, ЖБК, квартальних комітетів, посадовими 
особами керуючих компаній. Оформлення адміністративних матеріалів для 
подальшого розгляду згідно чинного законодавства. 
Щотижня Районні адміністрації Запорізької 

міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
Інспекція з благоустрою Запорізької  
 міської ради 
Департамент інфраструктури та 
благоустрою Запорізької міської ради 
ДВП ГУНП в Запорізькій області 
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
ОСББ,ЖБК,керуючі компанії, 
квартальні комітети 
 

3. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх 

 та молодіжне середовище 

 
3.1 Організувати проведення профілактичних та інформаційно-

просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання проявам ксенофобії, 
расової та етнічної дискримінації, жорстокості та насильства серед дітей та 
молоді. 
2018-2021 роки Департамент освіти і науки Запорізької 

міської ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді  
Запорізької міської ради 
Служба (управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради 
 ДВП ГУНП в Запорізькій області 
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
 

 3.2 Розглядати стан роботи щодо профілактики правопорушень та 
недопущення росту злочинності серед молоді та неповнолітніх на засіданнях 
міжвідомчих координаційних рад. 
Постійно Служба (управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради 
 ДВП ГУНП в Запорізькій області 
 

3.3 Забезпечити організацію та проведення спільних профілактичних 
рейдів («Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток», «Канікули», «Літо» тощо), 
спрямованих на соціальний і правовий захист дітей, запобігання їх 
бездоглядності та безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування 
безпритульних та бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття 
заходів впливу до дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або 
психотропні речовини. 
2018-2021 роки Служба (управління) у справах дітей 

Запорізької  міської ради  
                                                                      ДВП ГУНП в Запорізькій області 
                                                                      УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 

3.4  Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на 
пільгових умовах дітей–сиріт, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей та 
підлітків схильних до правопорушень, дітей із девіантною поведінкою. 
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2018-2021 роки Департамент спорту, сім’ї та молоді 
Запорізької  міської ради 
Департамент освіти і науки Запорізької  
міської ради 
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
 

3.5 Залучати неповнолітніх і молодь до активного громадського життя та 
запобігати їх антисоціальної поведінки, організовувати проведення рейдів з 
питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, 
організовувати та проводити акції «Життя без тютюнопаління», 
«Антинаркотик», «Тверезість» тощо. Активне висвітлювати результати роботи у 
засобах масової інформації та у мережі Інтернет. 
Постійно  Департамент освіти і науки Запорізької   

міської ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді 
Запорізької міської ради 

       Служба (управління)  у справах дітей 
        Запорізької міської ради 

Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації Запорізької міської 
ради 

          ДВП ГУНП в Запорізькій області 
      УПП в Запорізькій області ДПП НПУ  

 
3.6  Забезпечити своєчасне надання інформації до «Запорізького міського 

центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді» про неповнолітніх, які 
звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не 
пов‘язаних з позбавленням волі, відбули покарання та звільнилися з місць 

позбавлення волі з метою їх соціального захисту та супроводу соціальними 
працівниками. 
Постійно Запорізький міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 
ДУ «Центрпробації» в Запорізькій 
області 
ДВП ГУНП в Запорізькій області 

 
3.7 Сприяти наданню всебічної підтримки для виконання програм 

(проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і 
благодійних фондів, спрямованих на організацію та проведення інформаційно-
пропагандистських компаній, тематичних акцій, конкурсів з питань 
профілактики правопорушень, правового виховання дітей та молоді. 
Постійно  Департамент спорту, сім’ї та молоді 

Запорізької міської ради 
  Департамент культури і туризму 

Запорізької міської ради 
Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації Запорізької міської 
ради 
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 

 
 3.8 Проведення заходів, направлених на виявлення місць продажу 
алкогольних напоїв неповнолітнім. Оформлення адміністративних матеріалів 
для подальшого розгляду згідно чинного законодавства. 
Постійно ДВП ГУНП в Запорізькій області 

УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
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Районні адміністрації Запорізької  
міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 

 
4. Протидія рецидивній злочинності 

 
4.1  Сприяти особам, які звільнились з місць позбавлення волі та 

бездомним громадянам у видачі та оформленні документів необхідних для 
вирішення соціальних питань, надання допомоги зазначеній категорії осіб у 
соціальній адаптації та реінтеграції 
2018-2021 роки Управління соціального захисту    

населення Запорізької  міської ради 
  Запорізький міський центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

4.2.   Вжити заходів щодо удосконалення роботи спостережних комісій та 
надання особам, які звільняються або звільнились з місць позбавлення волі, 
допомоги в соціальній адаптації. 
2018-2021 роки Районні адміністрації Запорізької 

міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 

  
5. Підтримання публічної безпеки та порядку 

 
5.1. Для оперативного реагування на протиправні дії, продовжити 

реалізацію програми «Безпечне місто». 
2018-2021 роки  КП «Центр управління інформаційни-

ми технологіями»  
 

5.2. За потребою встановлювати спеціальні засоби для примусового 
зниження швидкості руху (особливо біля навчальних закладів), в місцях 
концентрації дорожньо-транспортних пригод опрацьовувати можливість 
встановлення світлофорів. 
Постійно   Департамент інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради 
 УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 

 
 5.3. З метою забезпечення правопорядку в місті сприяти участі 
громадських формувань з охорони громадського порядку разом з національною 
поліцією в організації та проведені профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, 
патрулюванні вулиць під час проведення в місті масових заходів та в святкові 
дні, підтриманні публічного порядку. 
2018-2021 роки  Районні адміністрації Запорізької 

міської ради по Вознесенівському, 
Дніпровському, Заводському, 
Комунарському, Олександрівському, 
Хортицькому, Шевченківському 
районах 
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 ДВП ГУНП в Запорізькій області  
УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
Відділ координації роботи 
правоохоронних органів виконкому 
міської ради 
 

5.4.  Продовжити роботу направлену на: 
забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації роботи  

правоохоронних органів щодо профілактики правопорушень, охорони 
громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

співпрацю з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, 
засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів 
регіональних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому громадян 
посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри»; 
Постійно Управління внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської 
ради 

       ДВП ГУНП в Запорізькій області 
       УПП ДПП НПУ 
 

5.5. Кожного місяця під головуванням голови адміністративної комісії 
проводити координаційну нараду з аналізом якості роботи боротьби з 
правопорушеннями, з визначенням напрямків роботи на наступний місяць. 
2018-2021 роки  Інспекція з благоустрою Запорізької  

міської ради 
ДВП ГУНП в Запорізькій області 
УПП в Запорізькій області ДПП 

 НПУ 
Адміністративна комісія 

  Районні адміністрації Запорізької 
міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 

 
 5.6. Адміністративній комісії у разі виявлення під час розгляду справ або 
аналізу вчинених правопорушень причин чи умов, що сприяли вчиненню 
адміністративних правопорушень, виносити вимогу до відповідного органу 
місцевого самоврядування щодо усунення цих причин та умов.  
Зазначена вимога є обов’язковою для виконання  протягом двох тижнів. 
2018-2021 роки  Адміністративна комісія 

 
 
 

Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 




