
Інформація  
про стан виконання у першому кварталі 2017 року Міської цільової комплексної програми профілактики                           

та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки    
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1. Організаційні заходи 

1.1. Розглядати на засіданнях колегій, 
координаційних та міжвідомчих 
нарадах, круглих столах питання про 
стан профілактики та протидії 
злочинності, захисту прав та свобод 
громадян та хід виконання Програми і 
її цільових показників 

Один раз на 
півріччя, 

2016-2018 
роки 

Упродовж звітного періоду проводились колегії, міжвідомчі та координаційні 
наради на яких розглядалися найбільш актуальні питання профілактики та протидії 
злочинності, захисту конституційних прав і свобод громадян. Розроблялися та 
направлялися у підрозділи правоохоронних органів для реалізації заходи щодо 
покращення їх діяльності. 

З цією метою в Прокуратурі міста проведено 2 міжвідомчі та координаційні наради 
правоохоронних органів 

Питання стану профілактики та протидії злочинності, захисту прав та свобод 
громадян розглядались на 33 нарадах керівництва Головного управління Національної 
поліції у м. Києві.  

10.02.2017 на сесії Київської міської ради заслуховувався звіт начальника                            
ГУ НП у м. Києві  Крищенка А.Є.  про стан правопорядку в столиці.  

Також відбулося обговорення криміногенної ситуації в столиці на розширеній Колегії 
виконавчого органу Київради (КМДА). За результатами прийнято рішення  (Протокол 
№ 2 від 24.02.2017) для ужиття комплексу заходів спрямованих на підвищення 
ефективності запобігання та протидії злочинності та забезпечення публічної безпеки і 
порядку в місті Києві.    

Керівництво правоохоронних органів столиці приймає участь у розширених 
засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), нарадах Київського міського голови та нарадах заступників 
голови Київської міської державної адміністрації, де розглядаються найбільш актуальні 
питання щодо поліпшення соціально-економічної ситуації у місті, забезпечення 
життєдіяльності столиці, питання забезпечення правопорядку та своєчасного реагування 
на зміни в криміногенній обстановці.  

1.2. Залучати до участі в засіданнях 
колегій, координаційних нарадах 
правоохоронних органів керівників 
КМДА та райдержадміністрацій, 
депутатів, членів громадської ради 

2016-2018 
роки 

Керівництво Київської міської державної адміністрації постійно приймає участь у 
засіданням колегій, міжвідомчих та координаційних нарадах на запрошення 
правоохоронних органів міста Києва.  
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1.3. Розміщувати щоквартально на єдиному 

веб-порталі територіальної громади 
міста Києва та сайтах правоохоронних 
органів інформацію про хід виконання 
Програми і динаміку цільових 
показників 

2016-2018 
роки 

Узагальнена інформація про виконання Міської цільової комплексної програми 
профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2016-2018 
роки щоквартально направляється до Департаменту суспільних комунікацій для 
розміщення на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації. 

1.4. Збільшити обсяги соціальної реклами, 
телепередач, спрямованих на 
формування правосвідомості громадян, 
пропаганду здорового способу життя, 
запобігання проявам ксенофобії, 
расової та етнічної дискримінації, 
жорстокості серед молоді та дітей, 
інформування про сучасні прояви 
торгівлі людьми, правові основи 
запобігання та протидії насильству в 
сім’ї і види допомоги особам, які від 
нього потерпають 

2016-2018 
роки 

З метою пропаганди здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, 
расової та етнічної дискримінації, жорстокості серед молоді та дітей, інформування про 
сучасні прояви торгівлі людьми, правові основи запобігання та протидії насильству в 
сім'ї та види допомоги особам, які від цього потерпають, більш ефективного та 
всебічного доведення до відома громадян результатів службової діяльності столичної 
поліції, проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, здійснення правової освіти 
населення, формування у громадян почуття поваги до закону відділом комунікації 
Головного управління Національної поліції у м. Києві під час підготовки матеріалів 
постійно залучаються коментарі експертів, фахівців та інших посадових осіб, які на 
конкретних прикладах інформують про алгоритм дій громадян у різних екстремальних 
ситуаціях та особливо акцентується на відповідальності за різні правопорушення, згідно 
з вимогами чинного законодавства. 

Для обізнаності населення з приводу сучасних проявів торгівлі в засобах масової 
інформації підготовлено та розміщено 2 матеріали із зазначеного питання. 

1.5. Проводити детальний аналіз стану та 
термінів розгляду звернень громадян 
щодо порушення їх прав і свобод та 
законності вирішення питань що 
порушені у зверненнях, інформації, яка 
надходить на  «гарячу лінію»  КМДА. 
Постійне виокремлення найбільш 
значущих проблем і аналіз динаміки їх 
зміни 

2016-2018 
роки 

У Київській міській державній адміністрації за період з 01.01.2017 до 31.03.2017            
зареєстровано 10398 звернень громадян, з них письмових – 5580, усних – 4818. У 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість звернень громадян 
зменшилась на 248 звернень громадян, або на 2,3%.     

Громадяни зверталися передусім із заявами щодо вирішення конкретних життєвих 
питань (92,57%), скаргами (7,38%), пропозиціями і зауваженнями (0,05%). 
Як свідчить аналіз, серед основних питань, що порушують громадяни, чільне місце 
займають питання комунального господарства та становить 36,7%, питання соціального 
захисту - 22,2%, питання транспорту і зв’язку - 8,5%, питання економічної, цінової, 
інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, 
підприємництва - 4,8%, житлової політики - 4,4%, питання охорони здоров’я - 4,2%, 
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питання забезпечення дотримання законності та охорони  правопорядку, реалізації прав 
і свобод             громад - 2,6 %  від загальної кількості. Управлінням з питань взаємодії  з 
правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки 
розглянуто 125 звернень громадян протягом звітного періоду. Всі звернення розглянуті 
відповідно до законодавства.  

У Київській міській державній адміністрації відпрацьована дієва система контролю за 
своєчасним та якісним розглядом звернень громадян. Інформація про розгляд звернень 
громадян щотижня працівниками управління з питань звернень громадян надається            
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської            
державної адміністрації).   

Протягом звітного періоду до Комунальної бюджетної установи «Контактний центр 
міста Києва» надійшло 387 звернень громадян з питань забезпечення законності та 
правопорядку. 

Аналіз показує, що найактуальнішим питанням громадян було порушення правил   
дотримання тиші. На другому та третьому місці знаходиться питання будівництва у   
нічний час та порушення публічного порядку безпритульними особами.  

До органів та підрозділів ГУ НП у м. Києві звернулось 19 тис. громадян, у тому числі 
понад 13 тис. – письмово та 898 звернень громадян з гарячої лінії «Урядового 
контактного центру». 

Понад 5 тис. скарг визнано обґрунтованими, зазначені у них питання вирішено 
позитивно. Не знайшли свого підтвердження відомості, викладені у майже 1 тис. заявах. 

2. Захист життя, здоров’я, майна громадян від злочинних посягань, профілактика правопорушень 
2.1.    Надання повного спектра послуг 

служби   зайнятості дітям, схильним до 
правопорушень, та особам, звільненим з 
місць позбавлення волі, зокрема,    
довідково-інформаційних, індивідуаль-
них  та профорієнтаційних консультацій; 
сприяння у працевлаштуванні; навчання 
та перенавчання за рахунок коштів 
Фонду загальнообов'язкового держав-

Постійно Протягом звітного періоду Службами у справах дітей та сім’ї з категорією дітей, які 
перебувають у конфлікті з законом, проведено наступні заходи: 

- профілактично-інформаційні бесіди з дітьми – 78; 
- консультації з працевлаштування, навчання – 9; 
- бесіди профілактичного змісту з батьками – 78; 
- відвідування за місцем навчання, роботи – 7.  
Діти, які перебувають у конфлікті з законом потребують особливої уваги та 

професійної, психолого-педагогічної підтримки, індивідуалізованого супроводу, 
міжвідомчої взаємодії та чіткого розмежування функціональних обов’язків між 
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ного соціального страхування України 
на випадок безробіття, стажування на 
робочому місці безпосередньо у 
роботодавця, залучення до громадських   
та інших робіт тимчасового характеру 
тощо 

суб’єктами соціальної роботи на рівні територіальної громади. 
Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей відповідно до Закону 

України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 17.03.2011 року № 3160 – VІ 
у 2017 році здійснювалася індивідуальна соціальна підтримка молоді, яка повернулася з 
місць позбавлення волі, в тому числі і з питань сприяння зайнятості.  

Протягом І кварталу 2017 року було надано консультативне сприяння у направленні 
на працевлаштування 39 осіб вищезазначеної категорії. 

З особами, які знаходяться на обліках ГУ НП у м. Києві постійно проводиться 
превентивна робота з недопущення вчинення ними кримінальних правопорушень. 

З метою вжиття упереджувальних заходів відносно дітей, схильних до 
правопорушень та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, для забезпечення 
належного контролю за їх поведінкою та способом життя у ГУ НП у м. Києві 
підготовлено відповідні робочі заходи та план з ресоціалізації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі та засуджених до покарань без позбавлення волі, та превентивна 
роботи з ними на 2017 рік. 

Відносно раніше засуджених осіб, які формально підпадають під дію Закону України 
"Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та   
систематично порушують публічний порядок, за ініціативою столичної поліції               
встановлюється адміністративний нагляд. 

Так, станом на 01.04.2017 відносно 72 раніше судимих його встановлено. Крім цього 
з особами, які звільнились з місць позбавлення волі, під час постановки на облік в 
управліннях поліції, працівниками поліції, відповідальними за цей напрямок роботи, 
проводяться бесіди про недопущення антигромадської поведінки в побуті, та 
попереджаються про кримінальну та адміністративну відповідальність і направляються 
до центрів соціальної адаптації. 
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2.2. Проводити системну та комплексну 

роботу з соціальної адаптації бездомних 
осіб та осіб, звільнених з місць 
позбавлення  волі,  проведення освітніх 
та мотиваційних заходів, залучення до 
суспільної активності та громадської 
роботи   

Постійно Мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста Києва протягом 
2016 року відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають 
чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 
17.03.2011 року № 3160 – VІ реалізовувались заходи щодо надання комплексних 
соціальних послуг молоді, яка повернулись з місць позбавлення волі, засуджені до 
покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Завданням зазначеної соціальної роботи є: 
здійснення соціальної підтримки для адаптації киян, які повертаються з місць 
позбавлення волі до територіальної громади м. Києва; проведення інформаційно-
консультативної роботи за напрямком ресоціалізації киян, які повернулися з місць 
позбавлення волі,  надання соціальних послуг отримувачам.; психологічна адаптація - 
надання консультацій з питань поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем,  надання методичних порад; юридичні послуги - надання консультацій з 
питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах,  консультації з питань поновлення та 
отримання особистих документів, вирішення питань реєстрації, побутових проблем; 
консультації з питань працевлаштування; інформаційні послуги - надання інформації, 
необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); поширення 
об'єктивної інформації про види соціальних послуг.  
Кількісні показники І кварталу 2017 року: отримувачів соціальних послуг –51 особа. За 
видами протягом І кварталу 2017 року надано 898 соціальних послуг, з них: 
Психологічних-204; 
Соціально-педагогічних-118; 
Соціально-медичних-150; 
Соціально-економічні-45; 
Юридичні-208; 
Інформаційні-173. 
За результативністю:   
Надано допомогу у працевлаштуванні- 39 осіб; 
Надано допомогу на отримання медичного лікування – 16 осіб; 
Надано допомогу на направлення на професійні курси – 7 осіб; 
Надано допомогу у відновленні документів – 21 особа; 
Направлено до реабілітаційних центрів (проблеми алко-нарко залежностей) – 25 осіб.  
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Захід 
 

Строк  
виконання 

заходу 
Результати виконання 

1 2 3 4 
2.3. Здійснювати роз'яснювальну роботу з 

особами, які мають міграційні наміри, 
громадянами іноземних держав, особами 
без громадянства та проводити 
моніторинг ситуації щодо протидії 
торгівлі людьми в м. Києві 

2016-2018 
роки 

Підрозділами ГУ НП у м. Києві постійно проводяться моніторинг ситуації  щодо     
протидії торгівлі людьми на території столиці та приймається участь у проведенні 
заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів 
торгівлі людьми, а також чинників, які сприяють у вчиненні кримінальних 
правопорушень цієї категорії. 

Крім цього, надається дієва допомога та консультації через міжнародні організації, 
які здійснюють свою діяльність на території міста та у цілому в Україні. 

Завдяки вжитим заходам упродовж І кварталу 2017 року за матеріалами, зібраними 
працівниками ГУ НП у м. Києві розпочато 17 кримінальних проваджень за                     
фактами незаконної легалізації іноземців, шляхом використання підроблених 
документів, печаток та штампів (ст. 358 КК України).  

Закінчено досудове розслідування та направлено до суду з обвинувальним актом 
13 кримінальних проваджень зазначеної категорії. 

Крім цього, за матеріалами працівників ГУ НП у м. Києві упродовж 2017 року              
Державною міграційною службою складено 21  адміністративний протокол за                      
ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил 
перебування в Україні) та спільно з міграційною службою і районними судами прийнято   
рішення про депортацію 2 осіб та поміщено останніх до притулку тимчасового 
прибування іноземців у м. Чернігів. 

3.  Протидія терористичним проявам 
3.1. Впровадити програмне забезпечення 

систем відеоспостереження з 
можливістю розпізнавання державних 
номерних знаків транспортних 
засобів, облич, передачі 
відеоінформації з відеокамер до 
чергової частини ГУ НП, здійснення 
криміногенного аналізу тощо. 
Подальший розвиток такої системи 

2016-2018 
роки 

На даний час працівниками ГУ НП у м. Києві спільно з представниками Департаменту 
інформаційної підтримки і координації поліції "102" Національної поліції України 
розроблено автоматизовану систему розшуку автотранспорту, призначену для 
автоматизації цього процесу. 

Вищезазначена автоматизована система вдосконалює процеси збору відомостей про 
розшукувані транспортні засоби, збір відомостей про державні номерні знаки 
автотранспорту з пристроїв розпізнавання державних номерних знаків та оперативне 
інформування щодо фактів виявлення розшукуваного автотранспорту на планшетні 
пристрої патрульних екіпажів працівників поліції, які знаходяться в зоні виявлення 
розшукуваного автотранспорту.  

Упродовж 2017 року встановлено 5 комплексів автоматизованої інформаційно-
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виконання 

заходу 
Результати виконання 

1 2 3 4 
пошукової системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних 
знаків, перевіркою їх за розшуковими реєстрами "Відеоконтроль-Рубіж" на Південному 
мості (з правого на лівий берег), Південний міст (з лівого на правий берег), Дарницький 
міст (з правого на лівий берег), Дарницький міст (з лівого на правий берег) та міст 
«Московський» через р. Десьонка (з лівого на правий берег).  

3.2. Встановити технічні засоби відеоспо-
стереження на станціях метрополітену. 
Підключити систему 
відеоспостереження КП «Київський 
метрополітен» до           ГУ НП 
починаючи з 2016 року  
 

2016-2018 
роки 

Головним управлінням Національної поліції у м. Києві розроблено технічне завдання для 
організації передачі даних з Системи відеоспостереження метрополітену міста Києва до 
автоматизованого робочого місця відеонагляду ГУ НП у місті Києві. 

Для забезпечення безпеки перевезення пасажирів на  об’єктах метрополітену в 
наявності система відеонагляду. На сьогоднішній день на станціях метрополітену 
встановлено 516 відеокамер., із них з архівацією до 3-х діб – 315, до 14-ти діб – 134, 
інші камери без архівації. 

Крім цього, у 6 електропотягах, які курсують на Сирецько-Печерській лінії Київського 
метрополітену встановлено 60 відеокамер з архівацією подій у кожному вагоні 
електропотягу до 30 діб. 

Весь комплекс робіт з обладнання станцій відеонаглядом в рамках зазначеного 
інвестиційного договору планується завершити у 2017 році (ІІ пусковий комплекс – 17 
станцій, ІІІ пусковий комплекс – 9 станцій, орієнтовно по 12 камер на станцію). На 
теперішній час інвестором розробляється проектна документація на ІІ пусковий 
комплекс.             Протягом І кварталу 2017 року інвестором роботи по обладнанню 
станцій пристроями відеоспостереження  не виконувались.   

Фахівцями КП «Київський метрополітен» проведені навчання з особовим складом             
ГУ НП у м. Києві щодо знання та використання зазначеної системи відеоспостереження. 

Роботи в цьому напрямку продовжуються.  
3.3. Для забезпечення належного 

функціонування кінологічного центру 
столичної поліції передбачити 
асигнування на: 
- придбання службових собак; 
- придбання автотранспорту з обладнаною 
системою кондиціювання, придатного для 

2016-2018 
роки 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
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1 2 3 4 
безперешкодного перевезення службових 
собак; 
-придбання амуніції для службових собак; 
- проведення ремонтів адміністративних 
приміщень кінологічного центру та 
приміщень для утримання собак; 
- придбання інших матеріальних цінностей 
та оплату інших послуг, необхідних для 
утримання кінологічного центру та 
службових собак 

3.4. Проводити щоквартальні заходи з метою 
роз’яснення поведінки на випадок 
терористичного акта, надзвичайних 
ситуацій, техногенних аварій і катастроф 
та інших загроз, проводити збори 
мешканців у житлових будинках 
міста/дворах та працівників підприємств 
або установ, що знаходяться поблизу 
можливих об’єктів загрози, а також 
розміщувати інформаційні матеріали про 
укриття для мешканців районів міста  

2016-2018 
роки 

З метою роз’яснення поведінки на випадок терористичного акту, надзвичайних                 
ситуацій, техногенних аварій і катастроф щомісяця проводяться наради з фахівцями   
цивільного захисту суб'єктів господарювання, об'єктів та спеціалізованих служб  
цивільного захисту районів міста Києва. 

Інформаційні повідомлення та листівки з відповідною тематикою розміщено на        
інформаційному стенді та електронному сайті районів.  

Інформація для мешканців району щодо розташування об’єктів укриття                    
розміщується на субвеб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій у 
складі офіційного інтернет – порталу КМДА.  

 
 

3.5. Здійснювати роз’яснювальні та освітньо-
виховні заходи в загальноосвітніх 
закладах міста із залученням  фахівців з 
тематики профілактики терористичної і 
техногенної загрози, поведінки в 
надзвичайних ситуаціях, надання і 
отримання допомоги. Організація 
навчань з евакуації дошкільних і 
шкільних загальноосвітніх закладів 
міста 

2016-2018 
роки 

Упродовж звітного року із залученням спеціалістів Головного управління Державної 
служби надзвичайних ситуацій у м. Києві та працівниками поліції в загальноосвітніх 
закладах міста проводились лекції та практичні заняття з тематики профілактики 
терористичної і техногенної загрози, поведінки в надзвичайних ситуаціях, надання і 
отримання допомоги. Організація навчань з евакуації дошкільних і шкільних 
загальноосвітніх закладів міста. 

З метою залучення працівників та вихованців навчальних закладів міста до створення 
безпечних і здорових умов навчання та відпочинку, запобігання травматизму, 
поліпшення стану безпеки життєдіяльності, підвищення рівня інформаційно-
просвітницької роботи в навчальних закладах міста Департаментом освіти і науки, 
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1 2 3 4 
молоді та спорту  заплановано у квітні 2017 року проведення «Тижня безпеки дитини», 
«Дня цивільного захисту».  

Заняття з особовим складом спрямовано на практичну перевірку готовності навчальних 
закладів до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного 
процесу при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру 
та  можливих терористичних актів, а також організовано переведення системи роботи з мирного 
часу на воєнний стан. Здійснюватиметься відпрацювання питання злагодженості в діях усіх 
підрозділів навчального процесу при проведенні евакуації особового складу.  

Особливу увагу при проведенні даних заходів спрямовано на формування у дітей відчуття 
особистої та колективної безпеки, обов'язкового дотримання правил безпечної поведінки. 

Проведені заходи попереджувального характеру: 
 -практичні заняття та навчання з відпрацювання планів евакуації в надзвичайних ситуаціях; 
 -огляди території закладів та періодичну перевірку підвальних приміщень на предмет 
своєчасного виявлення вибухових пристроїв або підозрілих предметів; 
 -оновлені матеріали в інформаційних куточках з правил дій у надзвичайних ситуаціях. 

Упродовж І кварталу 2017 року працівниками поліції спільно з зацікавленими              
підрозділами КМДА організовано та проведено 6 екскурсій до чергової частини 
Головного управління Національної поліції в м. Києві та проведено лекції щодо дій в 
умовах загрози чи вчинення терористичного акту.  

Вказані заходи висвітлюються в засобах масової інформації. 
4. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище 

4.1. Організувати в навчальних закладах 
столиці інформаційно-просвітницькі 
заходи з питання формування здорового 
способу життя, правової освіти та 
виховання, профілактики правопору-
шень, бездоглядності, безпритульності 
підростаючого покоління тощо 

2016-2018 
роки 

Департамент освіти i науки, молоді та спорту та Департамент патрульної поліції 31.08.2016 
року підписали Меморандум про співпрацю щодо розвитку взаємодії  поліції із   
загальноосвітніми навчальними закладами для сприяння формуванню в учнів життєво-
необхідних навичок безпечної поведінки, з метою створення безпечного середовища для 
учасників навчально-виховного процесу, профілактики правопорушень, бездоглядності та 
безпритульності, формування здорового способу життя та реалізації завдань, спрямованих 
на розроблення i впровадження нових методів i форм профілактики правопорушень 
серед дітей. 

Впроваджено експериментальну модель співпраці навчальних закладів та поліції 
«Шкільний офіцер поліції». 
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Розроблено та включено до навчального плану курсів підвищення кваліфікації 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київської університету імені Бориса 
Грінченка  навчальні модулі для всіх категорій педагогів: 

- Профілактика насильства в навчальних закладах;   
- Профілактичні заходи протидії агресії та насильству в навчальних закладах освіти. 
  3 метою профілактики та попередження щодо запобігання поширенню тютюнопаління, 

наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед дітей та учнівської молоді активно 
впроваджується робота психологічної служби за різними напрямами: діагностичний, 
просвітницький, профілактичний, розвивальний тощо. На годинах психолога, годинах 
творчого спілкування з класним керівником обговорюються актуальні теми щодо 
запобігання шкідливим    звичкам. 

Організація змістовного дозвілля дітей є одним з показників реалізації права дитини 
на розвиток та водночас однією із форм раньої профілактики правопорушень серед 
дітей. На сьогодні в системі освіти Києва функціонує 40 позашкільних навчальних 
закладів комунальної форми власності: із них 5 навчальних закладів міського 
підпорядкування; 35 – районного. Позашкільною освітою охоплено 81,1 тис. дітей, що 
становить 30,5 % школярів (без урахування дитячо-юнацьких спортивних шкіл).          

Соціальні педегоги спільно з класними керівниками систематично поновлюють банк 
даних дітей, які схільні до попусків уроків, бродяжництва, правопорушень тощо, 
забезпечують проведення обстеження умов виховання дітей у сім’ях, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, організовують їх облік і соціальний супровід.      

Відповідно до завдань діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
здійснюється методична підтримка та тренінгова підготовка педагогів навчальних 
закладів для подальшого проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань 
формування здорового способу життя серед учнівської молоді. Продовжується надання    
експертних послуг спеціалістами Київського міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді через методичні консультації. Під час надання експертних послуг 
організовано підбір та видачу методичної літератури ресурсного центру КМЦСССДМ, 
направленої на формування здорового способу життя,  ліквідацію необізнаності щодо 
ВІЛ-інфекції, шляхи передачі захворювання та його перебіг, методи запобігання 
захворюванню та навички безпечної поведінки для педагогів, соціальних працівників 
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1 2 3 4 
ЗНЗ та представників громадських організацій. 
   Протягом I кварталу  2017 року проведено 7 методичних консультацій для спеціалістів 
та представників районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
закладів освіти за наступною тематикою:  
- Статева просвіта молоді. Профілактика небажаної вагітності та абортів, ВІЛ/СНІДу та 
інфекцій, що передаються статевим шляхом. 
- Як розповідати про ВІЛ дітям та молоді. 
- Методика донесення інформації до молоді в форматі тренінгу. 
- Проблеми в сім’ї, насильство в сім’ї. 
- Популярно про туберкульоз. Симптоми ТБ, діагностика. 
- Лікування туберкульозу. 
- Як захистити себе на робочому місці. 
   Спеціалістами КМЦСССДМ було проведено 2 робочі зустрічі з представниками 
Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» з метою 
налагодження співпраці та отримання інформаційно-освітніх матеріалів, для 
облаштування ресурсного центру кращих практик та досвіду на базі КМЦСССДМ . 
(Методична   література, роздатковий матеріал, відео та аудіо для ефективної роботи, 
стосовно профілактики ТБ). Також підготовлено до друку методичний посібник: «Знати, 
розуміти, захистити», програма профілактики інфікування туберкульозом серед 
соціальних працівників та клієнтів з числа груп ризику ЦСССДМ. 
    Спеціалісти КМЦСССДМ у квітні 2017 року – започаткували роботу до Всесвітнього 
дня здоров’я (World Health Day). Його відзначають щороку 7 квітня — у день створення 
у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я. І так, спільно з представниками 
партнерської організації ВМГО "Соціальна ініціатива" привернули увагу до власного 
здоров'я учнів та педагогів спеціалізованої школи 1-3 ступеню ім. О. Білаша заняттям з 
елементами тренінгу "Здорово бути здоровим". Після заняття "Здоровим бути здорово", 
школярі отримали заохочувальні солодкі подарунки, а педагоги багато інформаційного 
друкованого матеріалу, стосовно питань формування ЗСЖ. Роботою охоплено 40 осіб. 

Для учнівської та студентської молоді залученими спеціалістами організовані 
тренінгові заняття з питань формування здорового способу життя, проблем здоров’я, 
профілактика ВІЛ-інфекції та ін. За звітній період проведено 272 захід та надано 2 801 



 
 

12 

№ 
п/п 

Захід 
 

Строк  
виконання 

заходу 
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1 2 3 4 
послугу. 

Працівниками поліції  проведено 127 виступів, лекцій та бесід на правову тематику в 
дитячому середовищі, зокрема в навчальних закладах та за місцем проживання 
підлітків. 

4.2. Забезпечити виявлення, облік та 
проведення роботи з соціально-
правового захисту дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах через 
ухиляння батьків від виконання 
батьківських обов'язків, схильність до 
систематичного залишення місця 
проживання, вчинення насильства над 
дітьми в сім'ї 

2016-2018 
роки 

Зростання кількості сімей, що опинились у складних життєвих обставинах 
обумовлено збільшенням числа малозабезпечених сімей, міграцією, у тому числі за межі 
держави, погіршення стану здоров'я населення, зростанням кількості розлучень, 
неповних    сімей, насилля в сім'ї тощо. Дане явище зумовлює потрапляння дитини у 
складні життєві обставини, тому робота Служби у справах дітей та сім’ї направлена на 
вчасне виявлення такої дитини та організацію її соціально-правового захисту.  

Станом на 31.03.2017 року на обліку в районних Службах у справах дітей та сім’ї    
перебувало 530 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з них через 
наступні причини: 
     - батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків – 426 дітей, 
    - зазнали насильства в сім’ї – 44 дитини,  
    - систематично самовільно залишають місце постійного проживання – 24 дитини, 

- діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, переселенці із зони АТО - 36. 
З метою покращення ситуації у сім’ї, відновлення її виховних функцій, за минулий 

рік Службами у справах дітей та сім’ї здійснено 2660 виїздів у сім’ї дітей, які опинились 
у складних життєвих обставинах. За результатами вивчення ситуацій, які склалися у цих 
сім’ях, до Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді направлено 117               
клопотань про необхідність організації соціального супроводу.  

У разі, коли батьки свідомо ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, 
Службами у справах дітей та сім’ї перед поліцією порушується клопотання про 
притягнення цих батьків до адміністративної відповідальності (ст.184 КпАП).  

Так, за звітний період до правоохоронних органів Службами у справах дітей та сім’ї 
було направлено 64 таких клопотань, 26 з них задоволено. У випадках, коли дії батьків 
відносно дитини носять небезпечний характер, Служби у справах дітей та сім’ї 
порушують перед правоохоронними органами клопотання про притягнення батьків до 
кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст.166 Кримінального кодексу 
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України. За поточний період порушено 3 таких клопотання, 2 з них задоволено. 

У 2017 році до судів було подано 26 позовів про позбавлення батьків батьківських 
прав та 3 про відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав. 
Задоволено позовів про позбавлення батьківських прав – 4. 

Із загальної чисельності дітей, які внаслідок винесення судових рішень стали 
позбавленими батьківського піклування: 

- влаштовані в постійну форму влаштування (усиновлення, опіка, піклування, 
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу) – 1 дитина, 
- перебувають у державному закладі соціального захисту – 3 дітей,  
- влаштовані по тимчасовій заяві у сім’ю  – 1 дитина. 
Протягом звітного періоду Службами у справах дітей та сім’ї було виявлено та взято 

на облік 91 дитину, які опинились у складних життєвих обставинах, знято з даного       
обліку 100 дітей з наступних причин: 

- покращення ситуації в сім’ї – 41 дитина, 
- через позбавлення батьків батьківських прав – 23 дітей, 
- досягнення дітьми повноліття –  6 дітей, 
- смерть батьків – 3 дітей,  
- з інших причин – 3 дітей. 

   Впродовж звітного періоду до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді              
м. Києва надійшло звернень та повідомлень щодо 378 родин, в яких скоєне насильство в 
сім’ї, з них – 28 щодо жорстокого поводження з дітьми. Соціальна робота проводилась з 
211 сім’ями, в яких виховується 147 дітей. Спільно з представниками відділів 
превентивної діяльності районних управлінь Національної поліції м. Києва, служб у 
справах дітей та спеціалістами інших структурних підрозділів було здійснено 376 
початкових оцінок потреб та соціальних відвідувань даних сімей. За звітній період в 
роботі перебувало 226 карток отримувачів послуг, надано 1278 комплексних соціальних 
послуг (психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних, юридичних та 
економічних) членам сімей, постраждалим від насильства.  
   Протягом І кварталу 2017 року з причин насильства в сім’ї 16 родин перебувало під 
соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  
У Київському міському центрі соціально-психологічної допомоги протягом звітного 
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періоду за проблематикою «насильство в сім’ї» перебували одна особа та 6 родин, в 
яких виховується 21 дитина.  

В рамках реалізації міської програми «Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми 
та вагітних жінок (соціальна квартира)» протягом І кварталу 2017 року індивідуальною 
роботою було охоплено 42 жінки, у тому числі 3 жінки з 3-ма дітьми перебували у    
«соціальній квартирі» з причин насильства в сім’ї. 

Працівниками поліції постійно проводиться превентивна робота з функціонально-
неспроможними сім’ями, в яких виховується 530 неповнолітніх дітей. Виявлено 272 
факти невиконання батьками обов’язків з виховання неповнолітніх дітей, за що їх 
притягнуто до адміністративної відповідальності. Всього за ст. 166 КК України (злісне 
невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено 
опіку чи піклування) розпочато 5 кримінальних проваджень. До органів і служб 
Київської міської державної адміністрації направлено 107 інформаційних листів 
відносно     неповнолітніх правопорушників та учнів шкіл, у сім’ях яких склалася 
несприятлива           атмосфера з виховання дітей. 

Працівниками поліції здійснено 2586 виїздів на сімейно-побутові конфлікти, 
розглянуто 2697 звернень від громадян про вчинення правопорушень у побуті. За 
вчинення насильства в сім’ї передбачених  ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в 
сім'ї) задокументовано 1667 правопорушень. 

4.3. З метою правового виховання населення, 
особливо молоді, проводити в 
навчальних закладах профілактичні 
лекції з роз’яснення діючого 
законодавства України щодо 
відповідальності неповнолітніх за 
злочини, правопорушення, запобігання 
проявам ксенофобії, расової, етнічної, 
статевої  дискримінації тощо   

2016-2018 
роки 

У навчальних закладах столиці проведено інформаційно-просвітницькі та виховні 
заходи, направлені на запобігання випадків насильства над особистістю, 
безвідповідальної поведінки по відношенню до особистості, торгівлі людьми, протидії, 
проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві. 

Для попередження з боку неповнолітніх проявів пияцтва, тютюнопаління, вживання 
наркотичних речовин, правопорушень в учнівському та студентському середовищі, між 
управлінням превентивної діяльності ГУНП у м. Києві  та Департаментом освіти та     
науки, молоді і спорту налагодження взаємодію, а саме проведено 3 спільні наради. 

Всього у 2017 році адміністративної відповідальності притягнуто 240 неповнолітніх 
дітей, з яких 131 – за паління в публічних місцях, 23 – за вживання спиртних напоїв та   
9 – за вчинення дрібного хуліганства. Притягнуто до відповідальності 12 осіб за 
доведення неповнолітніх до стану сп’яніння та 47 – за порушення правил торгівлі 
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спиртними напоями та тютюновими виробами. 

Крім цього, з метою надання практичної допомоги педагогічним колективам в 
організації превентивних заходів, працівниками поліції у школах та дошкільних 
навчальних закладах проведено 127 бесід та лекцій. Ведеться робота щодо залучення 
учнівської молоді до мистецьких акцій на правову тематику, спрямованих на 
профілактику злочинності. Головним управлінням Національної поліції у м. Києві 
спільно з Службою у справах дітей та сім'ї, на базі кінотеатрів, шкіл, клубів, за місцем 
проживання систематично здійснюється робота щодо проведення кінолекторіїв, бесід, 
виступів, конкурсів тощо з питань правового та юридичного виховання дітей. 
     З метою підвищення рівня правової освіти в контексті профілактики правопорушень 
та рецидивної поведінки в молодіжному середовищі, Київським міським центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізуються соціальні заходи "Центр 
соціалізації для дітей, які знаходяться в конфлікті з законом". За звітній період 
проведено 8 групових заходів. Охоплено 28 осіб, надано 127 соціальних послуг. Групові 
заходи проведені за тематикою: «Права людини та дитини», «Як захистити свої права», 
«Негативні соціальні явища та їх подолання», «Ти і закон». 

4.4. 
 

Вжиття заходів, направлених на 
виявлення фактів незаконного 
відчуження житла, що належить дітям. 
Забезпечувати відновлення прав таких 
дітей  

2016-2018 
роки 

Підрозділами поліції у взаємодії з органами місцевого самоврядування ведеться облік 
житлових приміщень, в яких проживають діти, недієздатні особи, які потребують опіки, 
з метою недопущення шахрайських дій, знущання над ними та незаконного відчуження 
житла.  

Працівники поліції постійно приймають участь у роботі Комісії з питань захисту прав 
дитини Київської міської державної адміністрації та районних державних адміністрацій 
(яка засідає раз на півріччя).  Упродовж І кварталу 2017 року виявлено одну групу осіб, 
яка упродовж тривалого часу вчиняла незаконне заволодіння житлом громадян у місті 
Києві. У ході проведення досудового слідства встановлено, що вказана злочинна група 
шляхом використання підроблених документів заволоділа 11 квартирами громадян. 

4.5. 
 

Обладнати протягом 2016 року  
відповідно до міжнародних стандартів у 
восьми управліннях поліції ГУ НП 
«зелені кімнати» для спілкування та 
проведення процесуальних заходів з 

2016 рік З метою забезпечення належної роботи з неповнолітніми, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, секторами ювенальної превенції відділів превентивної діяльності 
управлінь поліції ГУ НП у м. Києві вживають всі можливі заходи щодо виділення 
коштів для  обладнання  спеціальних приміщень в управліннях поліції та можливості 
застосування методики "Зелена кімната" для спілкування і проведення процесуальних 
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дітьми, а саме: встановити дзеркала 
позавізуального спостереження, 
відеоапаратуру, м’які меблі, якісну 
звукоізоляцію (крім Дарницького та 
Солом’янського  управлінь поліції) 

заходів з неповнолітніми, які постраждали від протиправних діянь, або стали свідком 
кримінального правопорушення. 
   Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

4.6. 
 

Організувати виявлення та вилучення 
неповнолітніх, які бродяжать та 
жебракують на території міста, та 
систематичне проведення зовнішньо-
профілактичних заходів з відпрацювання 
окремих мікрорайонів, місць 
концентрації дітей та молоді щодо 
виявлення  дітей, які схильні до 
вживання наркотичних, токсичних 
речовин та алкогольних напоїв   

2016-2018 
роки 

У місті Києві протягом звітного періоду було проведено 72 профілактичних рейдів 
«Діти вулиці», у ході яких виявлено та вилучено 25 дітей. 

Із загальної чисельності виявлених дітей: 
- дошкільного віку – 12 дітей; 
- віком від 6 до 14 років  – 9 дітей; 
- віком від 14 до 18 років – 4 дітей. 
З них: 13 дітей – учні загальноосвітніх шкіл та закладів профтехосвіти; 
             2 дітей не навчаються та не працюють. 
Із загальної чисельності виявлених дітей: 
-  влаштовано до приймальника – розподільника – 8; 
-  повернуто у сім’ю – 3; 
-  влаштовано до лікарняних закладів – 14. 
Поряд з цим, у ході рейдів було здійснено обстеження житлово-побутових умов 

проживання дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, у 2017 
році було здійснено 426 виїздів у такі сім’ї. Крім того, під час рейдів 221 батьків дітей 
було попереджено про відповідальність за невиконання ними своїх обов’язків щодо 
утримання, навчання, виховання та розвитку дітей. За результатами таких рейдів було 
ініційовано 14 притягнень батьків до адміністративної відповідальності.  

Підрозділами ювенальної превенції спільно з окремими підрозділами ГУНП у м. Києві 
проведено 2 загальноміських профілактичних заходів: "Канікули" (січень),                   
"Підобліковець" (лютий). Також проведено 106 спільних рейдів зі Службою у справах 
дітей та сім’ї та Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Упродовж І кварталу 2017 року з публічних місць виявлено 410 неповнолітніх, які 
займалися бродяжництвом та жебрацтвом, з них 4 поміщено до приймальника-
розподільника (з яких 3 – транзит, мешканців регіонів та 1 – за рішенням суду 
поміщенням до спеціальних училищ), 27 – поміщено до притулків для неповнолітніх та              
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27 – направлено на лікування у медичні заклади.  

З цими неповнолітніми проводилась превентивно роз’яснювальна робота, освітні         
заняття. З кожним неповнолітнім, який потрапляє до притулку, працює психолог, який 
складає характеристику на дитину, збирає на неї анамнез та проводить тренінгові        
заняття. 

4.7. 
 

Підготувати та розмістити в мережі 
Інтернет методичні рекомендації на 
тему: «Відповідальність дітей в  
Україні», «Вік і кримінальна 
відповідальність неповнолітніх в 
Україні», «Відповідальність батьків за 
порушення прав дитини», а також щодо 
попередження наркоманії, пияцтва та 
тютюнопаління у дитячому середовищі 

Щороку На сторінці Facebook ювенальної поліції міста Києва розміщена інформація на тему: 
"Відповідальність дітей в Україні", "Вік і кримінальна відповідальність неповнолітніх в 
Україні", "Відповідальність батьків за порушення прав дитини". 

Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
розроблюються методичні рекомендації щодо попередження наркоманії, пияцтва та 
тютюнопаління у дитячому середовищі, формування здорового способу життя та 
розповсюджувались серед дітей та молоді під час тренінгових занять. Додаткова 
інформація була надана спеціалістам РЦСССДМ та соціальним педагогам шкіл                    
м. Києва. 

Протягом кварталу залученими спеціалістами проведено курс «Соціальна реклама», 
де кожен з учасників мав змогу навчитися розробляти рекламу, розкриваючи теми 
попередження наркоманії, пияцтва та тютюнопаління у дитячому середовищі та 
формування здорового способу життя в цілому. 

4.8. 
 

З метою проведення профілактичної 
роботи в підлітковому середовищі в 
рамках телевізійних програм «Гаряча 
лінія «102», «Закон і злочин» створити 
цикл програм для дітей з роз’ясненням 
положень чинного законодавства, з 
оглядом правопорушень, вчинених 
дітьми 

Щороку Працівниками ГУ НП у м. Києві практикується проведення так званих уроків «Права» 
у навчальних закладах столиці. Метою таких заходів є профілактика кримінальним 
правопорушенням серед підростаючого покоління, правове виховання молоді тощо. 
Крім цього, з метою підвищення правосвідомості у дітей, працівники поліції 
організовують та проводять спільні рейди із журналістами щодо виявлення та 
попередження вчинення правопорушень, в тому числі й кримінальних, де суб’єктом 
кримінальних правопорушень є неповнолітні. За результатами таких спільних заходів 
готується відповідні матеріали для засобів масової інформації та власних телепроектів 
столичної поліції, під час підготовки яких акцентують на профілактиці правопорушень 
серед неповнолітніх, видах та мірах покарання за протиправні діяння, а також 
відповідальності батьків та інших громадян за неналежне виховання дітей та втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність.  

Зокрема, 1 березня 2017 року організовано та проведено брифінг на тему: "Захист              
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дітей в Інтернет-мережі: як не потрапити у пастку". Участь у заході взяли участь 
уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, працівники 
Національної поліції України та працівники Головного управління Національної поліції 
у м. Києві. 

Служба у справах дітей та сім’ї постійно співпрацює із ЗМІ щодо подолання 
безпритульності та бездоглядності, а також популяризації сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

4.9. 
 

Здійснювати постійний моніторинг та 
аналіз інформації, що розміщується у 
друкованих виданнях, спрямований на 
виявлення рекламних оголошень про 
надання послуг сексуального характеру 
за грошову винагороду, з метою 
припинення вчинення злочинів, 
пов’язаних зі звідництвом та 
сутенерством, а також з метою 
зменшення обігу продукції 
порнографічного характеру та мінімізації 
негативного впливу на неповнолітніх та 
молодіжне середовище 

Постійно  З метою мінімізації негативного впливу на неповнолітніх, припинення вчинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних зі звідництвом, сутенерством та обігом 
продукції порнографічного характеру працівниками поліції на постійні основі 
проводиться моніторинг та аналіз інформації, що розміщується у друкованих виданнях 
та у всесвітній мережі Інтернет спрямований на виявлення рекламних оголошень про 
надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.  

Упродовж І кварталу 2017 року за матеріалами, зібраними працівниками поліції 
розпочато 199 кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних 
правопорушень у сфері суспільної моралі. 

За 198 кримінальними провадженнями особам повідомлено про підозру. Закінчено 
досудове розслідування та направлено до суду з обвинувальним актом 189 
кримінальних проваджень. 

У результаті відпрацювання вуличної проституції та моніторингу мережі Інтернет, 
складено 7 адміністративних протоколів. 

5. Запобігання поширення наркоманії   
5.1. Організувати в навчальних закладах   

міста Києва проведення семінарів, 
лекцій на тему профілактики наркоманії 
та алкоголізму 

2016-2018 
роки 

   Спеціалістами Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
створено можливості для подальшого підвищення кваліфікації фахівців із соціальної 
роботи, представників профільних державних установ, медичних закладів та  
громадських організацій через навчальний модульний курс та організовано 
інформаційно-методичне забезпечення діяльності фахівців у галузі освіти, медицини та 
соціальної роботи.  

Протягом I кварталу 2017 року на базі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді м. Києва було організовано навчальні семінари для таких фахівців: працівників 
закладів освіти, охорони здоров’я, служб у справах дітей, співробітників громадських 
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організацій, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
співробітників громадських організацій, які працюють в сфері профілактики здорового 
способу життя. У навчальних закладах м. Києва залученими спеціалістами організовані 
заняття з профілактики наркоманії та алкоголізму. Загалом проведено 11 занять та 
надано 96    послуг. 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, управліннями освіти районних в             
місті Києві державних адміністрацій організовано зустрічі учнів старших класів та 
педагогічних працівників навчальних закладів із співробітниками поліції Департаменту    
протидії   наркозлочинності та налагоджено взаємодію для подальшої співпраці з питань 
профілактичної роботи із запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей.  

З метою належної взаємодії з навчальними закладами міста Києва за кожним з них  
закріплено працівників поліції. Наказом ГУ НП у місті Києві визначено керівників, 
відповідальних за взаємодію зі школами-інтернатами, притулками та центрами 
соціальної  реабілітації.  

Працівниками секторів ювенальної превенції ГУ НП у м. Києві проведено 127 
виступів, бесід та лекцій на правову тематику в школах, ПТУ та за місцем проживання 
підлітків. 

Лікарями-психологами Київської міської наркологічної клінічної лікарні                
«Соціотерапія» розроблена спеціальна лікувально-профілактична програма для дітей, які   
мають проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю, наркотичних та психоактивиих речовин. 
Для забезпечення інформаційно-просвітньої роботи, спрямованої на профілактику 
подальшого поширення наркоманії та алкоголізму, адміністрація КМНКЛ «Соціртерапія» 
залучає до виконання цієї роботи своїх фахівців, співпрацює з соціальними службами для 
молоді,  неурядовими та релігійними організаціями, засобами масової інформації. 

Спільно з Київським міським центром здоров'я розроблені профілактичні 
протиалкогольні та протинаркотичні матеріали «Зроби свій вибір» для дорослих та дітей, що 
розповсюджуватимуться у Інформаційно-консультативних соціально-наркологічних 
приймальнях та закладах охорони здоров'я м. Києва. Співробітники КМНКЛ 
«Соціотерапія» беруть участь у інформаційно-просвітницьких телевізійних програмах, 
спрямованих на профілактику вживання та раннє виявлення вживання психоактивиих 
речовин дітьми. 
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5.2. Установлювати і розвивати зв’язки з 

неурядовими міжнародними 
громадськими організаціями для  
підтримки програм профілактики та 
боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів на території міста, 
використовувати з цією метою 
можливості благодійних  фондів 
сприяння боротьбі з наркоманією та 
наркобізнесом 

Постійно      Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста Києва протягом 2017 року 
укладено Угоди та здійснюється партнерська взаємодія з наступними неурядовими 
організаціями та фондами, працівники та волонтери яких здійснюють заходи направлені 
на профілактику наркоманії: 
- «Міжнародним Альянсом  громадського здоров’я  в Україні»; 

 - МБФ «Право на здоров'я»; 
 - Міжнародним благодійним фондом «Вертикаль»; 
 - Міжнародною антинаркотичною асоціацією; 
 - Київським  міським відділенням міжнародного благодійного фонду «Реабілітаційний 
центр «Сходи»; 
  - Всеукраїнською організацією  «Українська фундація громадського здоров’я”; 
  - Всеукраїнською благодійною організацією «Фенікс»; 
  - ГО «Клуб «Еней»; 
  - МО «Конвіктус – Україна»; 
  - БО «Світ без залежності»; 
  - ГО «За нове життя»; 
  - ГО «Дроп-ін-Центр»; 
  - ГО «Перемога в твоїх руках»; 
  - ГО «Відроджене покоління»; 
  - ГО «Крок до життя без залежності»; 
  - ГО «Наркологічна асоціація «РЕНЕСАНС»; 
  - ГО «Соціум ХХ1»; 
  - Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Емуна»; 
  - Благодійним фондом «Життя без виправдань»; 
  - Всеукраїнським БФ «Мир та добробут». 

Департаментом охорони здоров'я налагоджено співпрацю з Міжнародним Альянсом 
ВІЛ/СНІД в Україні, Фондом Вільяма Дж. Клінтона, які надають фінансову підтримку 
для впровадження та розширення програм замісної підтримувальної терапії, постійно 
ведеться робота з налагодження взаємодії з міжнародними організаціями щодо 
впровадження програм у сфері протидії наркоманії, ВІЛ-інфекції та СНІДу. 

Хворим, які пройшли детоксикаційне лікування в підрозділах КМНКЛ                             
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«Соціотерапія» надається інформація щодо реабілітаційних закладів, груп 
самодопомоги, релігійних установ, які працюють в галузі допомоги наркозалежним. 
Так, хворі направляються до груп анонімних алкоголіків, до груп анонімних наркоманів,  
родичі наркозалежних займаються в групі співзалежних, групі анонімних алкоголіків                          
(вул. Костельна, 17). 

5.3. Реалізувати соціальні заходи 
«Служби соціально-профілактичної 
роботи» з метою соціальної 
профілактики та соціальної 
підтримки сімей, осіб з проблемами 
хімічних залежностей   

2016-2018 
роки 

Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з протягом І 
кварталу 2017 року  реалізувались соціальні заходи «Служба соціально-профілактичної 
роботи». В рамках соціальних заходів проведено 402 групових заняття, з них – 12  в 
міській школі для консультантів з питань залежностей, 16 – в школі для співзалежних, 
охоплено груповими послугами – 1006 осіб з проблемами залежностей або 
співзалежності; кількість отримувачів індивідуальних послуг – 524, кількість наданих 
індивідуальних послуг – 1048. В школі для консультантів проходять навчання в 2 
групах  47 представників профільних державних установ міста та неурядових 
партнерських організацій. Повний курс навчання в школі для співзалежних пройшли 32 
особи 

За ініціативою наркологічної служби міста, активно залучаються до співпраці у сфері 
профілактичної протиалкогольної та протинаркотичної роботи, представники інших  
районних в м. Києві державних адміністрацій, управлінь освіти та охорони здоров'я. 

6. Забезпечення безпеки в житловому фонді міста та об’єктах міського господарства 
6.1. Щоквартально організовувати перевірки 

стану зовнішнього освітлення вулиць та 
прибудинкових територій, вживати 
заходів з термінового усунення недоліків 
у роботі освітлювального обладнання. 
Про виявлені факти розкрадань 
освітлювального обладнання 
невідкладно інформувати відповідні 
територіальні  підрозділи Національної 
поліції з метою вжиття заходів зі 
встановлення та притягнення до 
відповідальності винних осіб  

2016-2018 
роки 

 
 

 

Питання освітлення місць загального користування у житлових будинках комунальної 
власності знаходиться на постійному контролі Комунальних підприємств «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду районів м. Києва» та житлово-
експлуатаційних дільниць районів. Постійно здійснюється закупівля електричних           
лампочок, які встановлюються в під’їздах житлових будинків та входах до них, по 
необхідності.  

ГУ НП у м. Києві з метою належного реагування і попередження крадіжок, 
обладнання ліній електропередач, здійснено ряд заходів, а саме:  

- спільно з працівниками комунального підприємства «Київміськсвітло» 
здійснювались перевірки стану зовнішнього освітлення вулиць та прибудинкових 
територій.    Узагальнені результати роботи та отриману інформацію надіслано до 
відповідних структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації; 
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- здійснювались відповідні заходи щодо отримання інформації стосовно осіб, які 

можуть бути причетні до викрадення металу з розкомплектуванням об’єктів 
підприємств енергетики та таких, що здійснюють прийом металу від населення з 
порушенням установленого порядку, а також про факти збуту громадянами металевих 
частин конструкцій об’єктів енергопостачання. 

За результатами обстеження працівниками поліції видано 22 вимоги посадовим 
особам структурних підрозділів КП "Київміськсвітло" на усунення наявних недоліків у 
стані утримання штучного освітлення в темний час доби на вулично-дорожній мережі 
міста. 

Крім цього в рамках проведення весняного комісійного обстеження також недоліки в 
утриманні штучного освітлення були включені у відповідні акти. 

6.2. Проводити роботу з керівництвом 
комунальних підприємств, організацій з  
утримання житла, органами 
самоорганізації населення щодо 
можливості встановлення систем 
тривожного сповіщення на постах 
консьєржів та систем  відеонагляду 
житлових будинків міста з метою 
протидії пограбуванням та крадіжкам з 
житлових будинків та поблизу них, у 
тому числі з автомобілів  

Постійно Дільничними офіцерами управлінь поліції під час обходу своїх адміністративних 
територій проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами підприємницької 
діяльності, комунальних підприємств пов’язана із доцільністю та необхідністю 
встановленням на їх об’єктах володіння і прилеглій території засобів 
відеоспостереження. Упродовж року дільничними офіцерами поліції проведено більше 
300 виступів в трудових колективах, де також висвітлювались вищевказані пропозиції.
  

Під час зустрічей з населенням та представниками визначених організацій 
доводилася інформація про криміногенну обстановку на вулицях столиці, надавалися 
пропозиції відносно облаштування вікон перших та других поверхів багатоповерхових 
житлових будинків решітками чи гратами для унеможливлення проникнення сторонніх 
осіб у приміщення, роз’яснювалася інформація про доцільність обладнання під’їздів 
житлових будинків системами контролю доступу (домофони), а також надано листи з 
пропозиціями на послуги Управління поліції охорони в місті Києві. 

Станом на 01.04.2017 кнопками тривожного виклику нарядів поліції обладнано та 
підключено до пультів централізованої системи управління поліції охорони в місті 
Києва 43 системи тривожного сповіщення у під’їздах багатоповерхових житлових  
будинків.  

Районними в місті Києві державними адміністраціями проводиться роз’яснювальна 
робота з керівництвом житлово-експлуатаційних дільниць, керівниками ЖБК та ОСББ 
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щодо можливості встановлення систем тривожного сповіщення на постах консьєржів та 
систем відеонагляду  житлових будинків з метою протидії пограбуванням та крадіжкам 
з житлових будинків та поблизу них, у тому числі з автомобілів.  

6.3. Регулярно висвітлювати у відомчих 
телепроектах, на веб-сайтах КМДА, ГУ 
НП, райдержадміністрацій та на 
шпальтах столичних друкованих засобів 
масової інформації хід проведення 
загально-міської профілактичної 
операції «Візит», з обходом 
максимальної кількості помешкань 
громадян та врученням візитних карток 
дільничних інспекторів поліції, 
пам’яток-порад щодо запобігання 
злочинам.  
Організовувати, супроводжувати 
інформаційно-профілактичні бесіди з 
мешканцями щодо попередження 
квартирних крадіжок та інших злочинів. 
Розміщення інформації про контактні 
телефони дільничних інспекторів у 
кожному під’їзді житлових будинків 
Києва 

2016-2018 
роки 

Працівники ГУ НП у м. Києві щороку забезпечують обхід максимальної кількості 
помешкань громадян з врученням господарям візитних карток з інформацією про дні і 
години прийому громадян та пам’яток-порад щодо запобіганням різним видам 
кримінальних правопорушень. Крім цього, з мешканцями квартир проводяться 
превентивні бесіди з попередження квартирних крадіжок, а також неухильного 
виконання правил дотримання тиші в громадських місцях, утримання домашніх тварин, 
протипожежної безпеки тощо. 

Упродовж І кварталу 2017 року здійснено обхід понад 9 тис. помешкань громадян. У 
ході відвідувань помешкань, громадянам та консьєржам вручались візитки і 
інформаційні листи щодо попередження квартирних крадіжок та інших кримінальних 
правопорушень, що посягають на життя, здоров'я і майно громадян. 

Одночасно здійснювались обстеження будинків житлового сектору на предмет 
виявлення відкритих горищ, підвалів, інших технічних приміщень, а також 
непрацюючих ліфтів, неосвітлених під’їздів тощо. За результатами таких обстежень 
виявлено                           100 відкритих горищ, 125 підвалів, 2 об’єкти ліфтового 
господарства, 12 інших технічних приміщень, а також 166 неосвітлених під’їздів та 33 
непрацюючих ліфтів, про що до районних державних адміністрацій та житлових органів 
внесено пропозиції про усунення недоліків у технічній укріпленості житлових споруд, 
ужиття заходів з усунення причин і умов, що сприяють учиненню кримінальних 
правопорушень. 

Продовжується практика участі дільничних офіцерів поліції у щотижневих робочих 
нарадах працівників житлових органів, на яких присутнім доводяться орієнтування про 
вчинені квартирні крадіжки та інші кримінальні правопорушення, узгоджуються спільні 
дії з превентивної діяльності правопорушень у житловому секторі. 

Крім цього, під час підготовки матеріалів до висвітлення в засобах масової інформації 
працівниками поліції акцентується увага на проведенні профілактично-роз’яснювальної 
роботи серед громадян щодо превентивних заходів та запобіганню вчиненню різного 
характеру кримінальних правопорушень, у тому числі й квартирних крадіжок. В 
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матеріалах надаються певні рекомендації та застереження щодо протидії таким видам 
кримінальних правопорушень, дотримання яких убезпечить громадян від 
несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до власних помешкань.  

З метою дієвого зворотного зв’язку населення з правоохоронними органами та 
можливістю негайного звернення до підрозділів поліції у разі необхідності, відділом 
комунікації на офіційному веб-сайті у рубриці «Структура» розміщено адреси та 
телефони чергових частин територіальних (відокремлених) підрозділів столичної 
поліції, графіки прийому громадян керівництвом управлінь поліції в районах, адреси 
обслуговування та контактні телефони дільничних офіцерів поліції тощо. 

7. Розвиток системи централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ» 
7.1. З метою оперативного виявлення та 

реагування на протиправні діяння 
забезпечити придбання та монтаж відео- 
кубів (відеопроекторів) замість тих, які 
вичерпали свій ресурс та вийшли з ладу 

2016-2018 
роки 

Упродовж грудня 2016 року в приміщенні чергової частини ГУ НП у м. Києві  
побудовано волокно-оптичний канал зв’язку, на який організовуватиметься передача 
відео- інформації з міського дата центру (306 відеокамер). 

Крім цього, в черговій частині ГУ НП встановлено пристрій колективного перегляду 
відеозображення з відеокамер (відеостіна) та 8 робочих місць.  

На першому етапі розгортання системи відеоспостереження міста Києва встановлено 
339 смарткамер у центральній частині міста, на автомобільних мостах через річку  
Дніпро, 3423 на об’єктах соціальної інфраструктури міста (школи, дитячі садки, 
поліклініки, лікарні, на об’єктах культурної спадщини, музеї та театри). 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
7.2. Придбання телекомунікаційного 

обладнання та прокладання волоконно-
оптичних каналів зв’язку з метою 
модернізації та розвитку Єдиної 
цифрової відомчої телекомунікаційної 
мережі передачі даних та інтеграції її з 
мережами інших відомств 

2016-2018 
роки 

Продовжувалась робота з побудови єдиної цифрової мережі єдиної цифрової відомчої 
телекомунікаційної мережі МВС України у частині встановлення мережевого                  
обладнання в підрозділах ГУ НП у м. Києві і їх підключення до локальної мережі з            
доступом до інформаційного порталу Національної поліції (АІС «Армор»), а також    
надання доступу працівникам поліції до мережі Інтернет.  

Упродовж І кварталу 2017 року ГУ НП у м. Києві підготовлено проект прокладання 
оптоволоконної лінії  між  Оболонським  та  Деснянським управліннями поліції. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
7.3. З метою збереження в системі 

«ЦУНАМІ» телефонної розмови з 
заявником по спецлінії «102» для 

2016 рік У липні 2015 року Міністерством внутрішніх справ України передано до ГУМВС         
у місті Києві серверний комплекс (Avaya) в якості платформи автоматизації служби 
"102". Зазначений комплекс інтегрований в існуючу інформаційну систему підрозділів 
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своєчасного реагування на повідомлення 
та їх миттєвої перевірки придбати 
програмний модуль запису та аналізу 
телефонних розмов для Центру 
обслуговування запитів служби «102» 
чергової частини  ГУ НП  

поліції, що дозволяє оператору отримувати інформацію про особу та номер, з якого 
здійснюється дзвінок ще до моменту підняття трубки. 

Крім цього, на теперішній час у ГУ НП продовжуються роботи з впровадження                     
у експлуатацію та тестування обладнання базової системи АТС "Unify OpenScape 4000". 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

7.4. З метою модернізації та недопущення 
втрати інформації придбати сервер та 
сховища даних на Cloud–платформі, а 
також здійснити роботи з його монтажу, 
налагодження та обслуговування 

2016-2018 
роки 

У 2016 році придбано новий сучасний комплекс зберігання даних (Сервер). За 
допомогою, якого продовжується налагоджуватись на території столиці та держави 
інформаційно-аналітична система "Гарпун" – автоматизований облік та фіксація 
пересування автошляхами міста та країни викраденого автотранспорту з подальшим 
інформуванням автопатрульних нарядів поліції (завдяки інтеграції із системами 
фотофіксації номерних знаків транспортних засобів "Відеоконтроль-Рубіж" та 
"Астра" – автоматизована фіксація порушень правил дорожнього руху). 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось.  
7.5. Для оновлення картографічної 

інформації в геоінформаційній системи 
необхідно придбати оновлену версію 
ARCIMS з актуальними картогра-
фічними даними 

2016-2018 
роки 

З 01.04.2009 у всіх територіальних управліннях ГУНП у місті Києві введено в дію 
Систему централізованого управління нарядами міліції ("Цунамі"), яка дає змогу 
нарядам оперативно реагувати на повідомлення про кримінальні правопорушення і 
події, об’єктивно їх реєструвати, здійснювати ефективне керування силами та засобами, 
задіяними в системі Єдиної дислокації. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
7.6. Придбати активне та пасивне мережеве 

устаткування з метою розвитку та 
підтримки комп’ютерної мережі ГУ НП  

2016-2018 
роки 

ГУ НП у м. Києві здійснюється лише підтримка існуючої структури мережі, її 
розвиток не здійснюється. 
Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

7.7. Для здійснення контролю за діяльністю 
підпорядкованих мобільних патрульних 
нарядів, підтримки в робочому стані 
GPS- монітору та модернізації 
застарілого обладнання придбати 
мобільні логістичні пристрої з 
програмним забезпеченням LSS_M 

2016-2018 
роки 

З метою забезпечення оперативного реагування на вчинення кримінальних 
правопорушень, а також охорони публічного порядку під час масових заходів з МВС 
України до управління патрульної поліції м. Києва передано, налаштовано та підключено 
до системи центрального управління нарядами міліції "ЦУНАМІ" 300 планшетних 
пристроїв з системою GPS-позиціювання. 

Крім цього, ГУНП у місті Києві підтримуються у робочому стані раніше встановлені 
GPS-системи.  

Упродовж 2016 року ГУ НП проведено відповідні тендерні процедури та придбано 120 
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нових планшетних пристроїв та відремонтовано 36 таких пристроїв. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
7.8. З метою збереження в системі 

«ЦУНАМІ» телефонної розмови з 
заявником по спецлінії «102» для 
своєчасного реагування на повідомлення 
та їх миттєвої перевірки забезпечити 
обслуговування та супроводження 
серверного обладнання Call-центру 
Avaya 

2016-2018 
роки 

При проведенні процедури закупівлі, відповідно до чинного законодавства, надані              
відповідні пропозиції з зазначенням кількості, очікуваної вартості та технічних вимог. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось.  

7.9. Забезпечити придбання та сервісне 
обслуговування устаткування та 
обладнання підсистеми відеонагляду, що 
використовується в системі 
централізованого управління нарядами 
поліції «ЦУНАМІ» 

2016-2018 
роки 

ГУ НП у м. Києві підготовлено технічні умови устаткування та передано до 
тендерного комітету ГУ НП.  

Крім цього, спільно з зацікавленими підрозділами виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовується питання щодо 
повного відновлення обладнання системи центрального району (35 камер) і "Системи      
відеонагляду за вулицями та площами навколо НСК "Олімпійський" (41 відеокамера), 
КП "Київдорсервіс" та передачі його на баланс ГУНП у місті Києві. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
7.10 Забезпечити придбання та сервісне 

обслуговування устаткування та 
обладнання системи передачі даних 
Єдиної відомчої цифрової 
телекомунікаційної  мережі ГУ НП 

2016-2018 
роки 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

7.11 Забезпечити придбання та сервісне 
обслуговування устаткування цифрової 
абонентської телекомунікаційної 
системи загального користування  

2016-2018 
роки 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

7.12 Придбання та оновлення комп’ютерної 
техніки та периферичного обладнання, 
сучасних засобів зв`язку (радіостанцій, 
телефонних та факсимільних апаратів, 

2016-2018 
роки 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось.  
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цифрових автоматичних телефонних 
станцій тощо), оргтехніки, спеціальної 
техніки та обладнання  

7.13 З метою збереження в системі 
«ЦУНАМІ» телефонної розмови з 
заявником по спецлінії «102» для 
своєчасного реагування на повідомлення 
та їх миттєвої перевірки придбати 
технічне устаткування на програмний 
модуль запису та аналізу телефонних 
розмов «АМУР» 

2016-2018 
роки 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

8.  Матеріально-технічне забезпечення 
8.1. Провести у 2016 році ремонт кімнат 

затриманих і доставлених чергових 
частин районних управлінь ГУ НП задля 
приведення їх до відомчих будівельних 
норм МВС України та рекомендації 
Європейського комітету проти тортур 
(перелік об’єктів, що потребують 
проведення ремонтних робіт, і плановані 
пооб’єктні витрати додаються) 

2016-2018 
роки 

Для приведення кімнат затриманих та доставлених чергових частин районних             
управлінь та  ізолятора тимчасового тримання ГУ НП у м. Києві до діючих відомчих  
будівельних норм та рекомендацій Європейського комітету проти тортур, необхідно 
виділити кошти у розмірі 4 493,33 тис. грн. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 

8.2. Для оперативного виконання завдань  
ГУ СБУ придбати 2 автомобілі з 
комплектами моніторингу мереж зв’язку  

2016 рік На виконання заходу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області виділено 6500 тис. грн. У 
зв’язку з довготривалим оформленням матеріалів, придбання спецавтомобілів 
планується здійснити у 2017 - 2018 роках.   

8.3. З метою забезпечення якості та 
мобільності виконання завдань з 
профілактики кримінальних 
правопорушень та заходів з охорони 
громадського порядку і оперативного 
реагування підрозділів ГУ НП придбати 
сучасні автобуси, автомобілі 

2016-2018 
роки 

Відповідно до штатної належності Головному управлінню НП у м. Києві необхідно 
1159 од. транспорту. На обліку перебуває 1092 од., з яких 398 од. використали свій 
моторесурс та за своїм технічним станом підлягають списанню. На теперішній час існує 
гостра потреба у здійсненні заміни 167 автомобілів марок ВАЗ та УАЗ 2001-2007 років 
випуску (виробник Росія) на нові, сучасні, більш економні та швидкісні автомобілі.  

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
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8.4. З метою охорони громадського порядку 

під час проведення масових заходів,   
забезпечення реагування на заяви та   
повідомлення громадян, розкриття та 
припинення злочинних посягань та   
своєчасного виїзду працівників поліції 
на місце вчинення злочинів та 
правопорушень забезпечити додаткову 
наявність пально-мастильних матеріалів  

2016-2018 
роки 

Для експлуатації наявного службового транспорту у відповідності до встановлених 
МВС України норм річна потреба пального складає 3 148 920 літрів, місячна – 262 410 
літрів. На теперішній час ЦБРЗ МВС проводиться виділення пального для службового 
транспорту ГУ НП у м. Києві у розмірі 60-65 % від потреби. 

ГУ НП у м. Києві у 2016 році підготовлено документи та розпочата процедура 
закупівлі товарів за державні кошти на суму 2800 тис. грн, яка триває по теперішній час. 

Фінансування заходу у І кварталі 2017 року не здійснювалось. 
 
 
 

8.5. Для забезпечення належного рівня 
виконання заходів щодо профілактики та 
протидії злочинності передбачити 
асигнування на:  
- забезпечення створення та впровадження 
сучасних інформаційних технологій;- 
поштові послуги; 
- послуги охорони; 
- придбання засобів зв'язку, оргтехніки та 
спеціальних засобів; 
- придбання транспорту; 
- сервісне обслуговування та ремонт 
устаткування і обладнання; 
- придбання пально-мастильних матеріалів; 
- придбання канцелярського приладдя;  
- придбання форменого одягу та речового 
майна для особового складу;  
- проведення ремонтів та утримання 
адміністративних приміщень; 
- придбання обладнання, меблів та іншого 
матеріально-технічного оснащення; 

2016-2018 
роки 

    На реалізацію у 2017 році заходів програми передбачено асигнування у сумі 82282,38 
тис. грн. Профінансовано у І кварталі 2017 року з міського бюджету міста Києва 
співвиконавцям програми у сумі 43000 тис. грн (52%), із них Департаменту патрульної 
поліції              Національної поліції України у сумі 37000 тис. грн для придбання 
форменого одягу Управлінню патрульної поліції у м. Києві та  ГУ СБУ у м. Києві та 
Київській області – 6000 тис. грн для поліпшення матеріально-технічного забезпечення.   
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- проведення експертизи у кримінальних 
провадженнях 

 
Начальник управління з питань взаємодії  
з правоохоронними органами по забезпеченню  
правопорядку та муніципальної безпеки                                                                                                                                                    О. Куявський  


