
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 40

16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан громадського порядку
на території ради

Відповідно до статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  заслухавши  інформацію  інспектора  Сумського  РВП  щодо  стану
громадського порядку на території  сільської ради, виконком сільської ради
відмічає, що інспектором проводиться відповідна робота в цьому напрямку.
Зокрема на сьогодні ситуація в питанні громадського порядку на території
сільської ради відносно спокійна. Інспектором поліції проводиться постійний
прийом громадян, розглядаються звернення та скарги. В своїй більшості це
сімейні сварки, крадіжки, питання боротьби із самогоноварінням. 

З інформації старшого інспектора ним за період з вересня місяця 2018
року по 01.04.2019 року розглянуто 387 заяв, з них списано до справи 338,
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 справи за статтями
ККУ:  115-1,  125-1,  185-10,  194-1,  263-1,  309-7,  356-1.  Складені  82
адміністративні протоколи за статтями КУпАП: 3 протоколи за ст.121-1 ч. 1, 1
протокол за ст. 121-3, 3 протоколи за ст. 121-5, 4 протоколи за ст. 121-6, 4
протоколи за ст. 122 ч. 1, 3 протоколи за ст. 124, 24 протоколи за ст. 126 ч. 4, 6
протоколів за ст. 130 ч.1, 2 протоколи за ст. 132-1, 2 протоколи за ст. 154 ч. 2ч.
ч1., 5 протоколів за ст. 173-2 ч.1, 2 протоколи за ст. 17-1 ч. 1,12 протоколи за
ст. 177, 5 протоколів за т 178 ч.1, 2 протоколи за ст. 183, 1 протокол за ст. 185,
1 протокол за ст. 191 ч. 1, 1 протокол за ст. 192. На території Миколаївської
сільської ради зареєстровані 73 власники зброї. На обліку в Сумському РВП
перебувають  9  сімей  та  5  дітей,  що  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах. Зважаючи на вищевказане, з метою забезпечення громадського
порядку на підвідомчій території, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Інформацію інспектора Сумського РВП взяти до відома. 
2.  Роботу  інспектора  Сумського  РВП  по  організації  охорони
громадського  порядку  на  території  сільської  ради  визнати
задовільною. 
3. Виконкому сільської ради вести тісну співпрацю із інспектором
Сумського РВП 

4. Рекомендувати інспектору Сумського РВП:



4.1.  дотримуватись  під  час  розгляду  звернень  громадян  термінів
передбачених Законом України «Про звернення громадян»;
4.2. проводити на території сільської ради профілактичну роботу по
попередженню різного виду злочинів та правопорушень;
4.3.  співпрацювати  з  виконавчим  комітетом  в  питанні  роботи  з
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;
4.4.  сприяти  виконавчому  комітету  та  адмінкомісії,  яка  діє  при
виконавчому комітеті сільської ради, в питанні здійснення контролю
за  належним  утриманням  прибудинкової  території  громадян,  та
території,  закріпленої  за  установами  та  підприємствами,  які
розташовані на підвідомчій території. 

Сільський голова                                              С.САМОТОЙ


