Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

78
08

листопада

2017 р.

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.
Присутні члени Комітету: н.д. Паламарчук М.П., н.д.
Купрій В.М., н.д. Геращенко А.Ю., н.д. Безбах Я.Я., н.д.
Король В.М., н.д. Котвіцький І.О., н.д. Мацола Р.М., н.д.
Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д.
н.д. Соляр В.М., н.д. Шенцев Д.О.

Мосійчук І.В., н.д.
Бухарєв В.В., н.д.
Мисик В.Ю., н.д.
Саврасов М.В.,

Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є.,
Баранець В.А., Булаш М.П., Гільченко Л.М., Карчемська Т.М., Роденко М.Ю.,
Туренко О.М., Ільтьо Є.С.
Запрошені:
народний депутат України – Богомолець Ольга Вадимівна,
народний депутат України – Бублик Юрій Васильович,
народний депутат України – Ар’єв Володимир Іванович,
народний депутат України – Унгурян Павло Якимович,
народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович,
народний депутат України – Тимошенко Юрій Володимирович,
народний депутат України – Заставний Роман Йосипович,
Генеральний прокурор України – Луценко Юрій Віталійович,
Голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника
Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та
керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань,
працівників підрозділів внутрішнього контролю Директора Державного бюро
розслідувань – Майданик Роман Андрійович,
Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович,
Міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович,
Директор Національного антикорупційного бюро України – Ситник Артем
Сергійович,
Міністр Кабінету Міністрів України – Саєнко Олександр Сергійович,

Заступник Генерального прокурора України–керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури – Холодницький Назар Іванович.
Присутні:
Генеральний прокурор України – Луценко Юрій Віталійович,
Голова Національної поліції України – Князєв Сергій Миколайович,
Директор Національного антикорупційного бюро України – Ситник Артем
Сергійович,
заступник Генерального прокурора України - Стрижевська Анжела
Анатоліївна,
заступник Міністра внутрішніх справ України - Троян Вадим Анатолійович,
заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Генеральної прокуратури України - Кривенко Володимир Володимирович,
заступник Голови Національної поліції України–начальник Головного
слідчого управління - Невгад Віталій Вікторович,
заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції - Петухов
Сергій Ігорович,
Голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника
Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та
керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань,
працівників підрозділів внутрішнього контролю Директора Державного бюро
розслідувань – Майданик Роман Андрійович,
т.в.о. директора правового департаменту Національної поліції України Жиденко Володимир Вікторович,
начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури
України - Романюк Олена Степанівна,
заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України - Дехтяренко
Сергій Стахович,
директор Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів
юстиції та запобігання корупції Секретаріату Кабінету Міністрів України Пригунов Павло Якович,
заступник директора Департаменту - начальник Управління національної
безпеки Департамент з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства
юстиції України - Стаднік Олена Федорівна,
спеціаліст Консультативної Місії Європейського Союзу з реформи
прокуратури - Анастасія Каліна,
представництво Ради Європи в Україні - Дубінська Ольга,
представництво Ради Європи в Україні - Гальпєріна Вікторія.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обговорення питання щодо повноважень слідчих органів прокуратури
після 20 листопада 2017 року, а також створення та початок діяльності
Державного бюро розслідувань.
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2. Про затвердження в цілому рішення виїзного засідання Комітету на
тему: «Про стан правопорядку на території Харківської області, виконання
правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування Харківської області вимог Конституції та законів України,
проблеми та шляхи їх усунення», що відбулося у м. Харкові 01.11.2017 року
3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та
фармацевтичних працівників (реєстр. № 6288), поданий народним депутатом
Богомолець О.В., Мусієм О.С. та іншими. Перше читання. Комітет головний.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо протидії насильству в сім'ї (реєстр.№ 6652), поданий народним депутатом
Бубликом Ю.В. Перше читання. Комітет головний.
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо недопущення порушень прав та свобод, гарантованих Конвенцією про
захист прав людини та основоположних свобод) (реєстр.№ 6581), поданий
Мисиком В.Ю. Перше читання. Комітет головний.
6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України (щодо забезпечення невідворотності покарання осіб, які
вчинили корупційні злочини) (реєстр.№ 6519), поданий Ар’євим В.І., Іоновою
М.М., Герасимовим А.В. та іншими. Перше читання. Комітет головний.
7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
(щодо розширення переліку кримінально-карних способів доведення до
самогубства чи самокалічення або замаху на самогубство чи самокалічення)
(реєстр.№ 6748), поданий Унгурян П.Я., Дубілем В.О. та інші. Перше читання.
Комітет головний.
8. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України щодо запровадження механізму уникнення відповідальності
особами, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні корупційних
злочинів (реєстр. № 4013а), поданий Рабіновичем В.З. Перше читання.
Комітет головний. (Виноситься вдруге).
9. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 216
Кримінального процесуального кодексу України (щодо зміни підслідності
незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів)» (реєстр. № 5704), поданий народним депутатом України
Тимошенком Ю.В. Перше читання. Комітет головний. (Виноситься вдруге).
10. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 364-1
Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за
зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного
права)» (реєстр. № 2397а), поданий народним депутатом України Заставним Р.Й.
Перше читання. Комітет головний. (Виноситься вдруге).
11. Різне. Про особистий прийом громадян у Верховні Раді України під час
роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 16 листопада
2017 року
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1. ПРО
КОМІТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ

СЛУХАЛИ: 1) Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна А.А. про
присутність народних депутатів – членів Комітету на засіданні Комітету та
враховуючи наявність кворуму, надійшла пропозиція відкрити засідання
Комітету.
УХВАЛИЛИ: Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2) Затвердити порядок денний засідання Комітету на 08.11.2017 року з
урахуванням пропозиції Голови Комітету Кожем’якіна А.А. щодо розгляду після
другого питання, законопроектів № 6581 та № 6519, які в порядку денному
засідання Комітету мають порядковий № 5 та № 6.
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” - 0

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. СЛУХАЛИ: Обговорення питання щодо повноважень слідчих органів
прокуратури після 20 листопада 2017 року, а також створення та початок
діяльності Державного бюро розслідувань.
Доповів: Голова Комітету Кожем’якін А.А., Генеральний прокурор України
Луценко Ю.В., директор НАБУ Ситник А.С., голова Конкурсної комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР Майданик Р.А.
Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є.
В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Купрій В.М.,
н.д. Безбах Я.Я., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Паламарчук М.П., заступник
Генерального прокурора України Стрижевська А.А., н.д. Король В.М.
УХВАЛИЛИ:
За результатами обговорення, Головою Комітету
Кожем’якіним А.А. було висловлено пропозицію щодо розробки законопроекту,
яким передбачити продовження повноважень органів прокуратури щодо
розслідування справ, які підслідні Державному бюро розслідувань, оскільки
останню ще не створено, а також, щодо пришвидшення розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до Закону
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України «Про Державне бюро розслідувань» щодо уточнення окремих
положень» (реєстр. № 5395).
Така пропозиція була підтримана присутніми на засіданні Комітету.
ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження в цілому рішення виїзного засідання
Комітетуз порядком денним: «Про стан правопорядку на території Харківської
області, виконання правоохоронними органами, органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування Харківської області вимог Конституції та законів
України, проблеми та шляхи їх усунення», що відбулося у м. Харкові 01.11.2017
року.
Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.
Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є.
УХВАЛИЛИ: Затвердити в цілому рішення виїзного засідання Комітету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності з порядком денним: «Про стан правопорядку на території Харківської
області, виконання правоохоронними органами, органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування Харківської області вимог Конституції та законів
України, проблеми та шляхи їх усунення» (Рішення додається).
Проголосовано:

“за” – одноголосно
“проти” – 0
“утрималось” – 0

Інші питання порядку денного на засіданні Комітету не розглядалися.

Голова Комітету

А.Кожем’якін

Секретар Комітету

А.Геращенко
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»
протокол № 78
від «08» листопада 2017 р.
Рішення
виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
з порядком денним:
«Про стан правопорядку на території Харківської області, виконання
правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування Харківської області вимог Конституції та законів України,
проблеми та шляхи їх усунення»
01 листопада 2017 р.

м. Харків

Вивчення діяльності правоохоронних органів, органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування щодо реалізації на території Харківській області
державної політики з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із
організованою злочинністю і корупцією засвідчило наявність серйозних
недоліків у цій сфері.
Розглянувши на виїзному засіданні 01 листопада 2017 року в м. Харкові
питання щодо стану правопорядку на території Харківської області, Комітет
вважає за доцільне р е к о м е н д у в а т и:
Верховній Раді України:
включити до Розкладу пленарних засідань Верховної Ради України на
період з 07 по 17 листопада 2016 року з метою подальшого розгляду такі
проекти Законів:
- «Про оперативно-розшукову діяльність» (реєстр. № 6284). Рішення
Комітету від 17.05.2017 – прийняти за основу;
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо визначення повноважень прокурора при оскарженні
постанови місцевого суду» (реєстр. № 5322). Рішення Комітету від 07.06.2017 –
прийняти за основу;
- «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію»
щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції» (реєстр.
№ 3853). Рішення Комітету від 07.12.2016 – прийняти за основу;
- «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо
оптимізації чисельності працівників органів прокуратури) (реєстр. № 7160);
Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності:
узагальнити пропозиції від правоохоронних органів, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування Харківської області, вищих навчальних
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закладів щодо удосконалення профільного законодавства та, за доцільності,
розробити відповідні законопроекти, зокрема:
- щодо продовження повноважень слідчих органів прокуратури, які згідно
з абзацом 3 пункту 1 розділу Х «Прикінцеві положення» КПК України з
20.11.2017 року припиняються, ураховуючи те, що на теперішній час Державне
бюро розслідувань України не створене;
- щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з
порушенням порядку міжнародних передач товарів, які підлягають державному
експортному контролю (ст. 333 КК України);
-щодо вдосконалення статті 190 та 191 КПК України в частині
затримання та доставлення до суду підозрюваних, що ухиляються від слідства та
суду;
- щодо вдосконалення окремих положень Закону України «Про
пробацію» в частині закріплення на рівні закону соціальних та правових гарантій
для працівників;
інші, озвучені на засіданні Комітету, пропозиції до законодавства.
Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
правоохоронним органам всіх рівнів:
продовжити здійснення заходів, визначених Положенням про єдину
державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та
мінімізації їх наслідків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 18.02.2016 № 92, а також рішенням Антитерористичного центру в
Харківській області від 12.08.2016 у зв’язку зі встановленням в області рівня
терористичної загрози «жовтий (імовірна загроза)»;
забезпечити відповідно до Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про Національну поліцію» постійну співпрацю в питаннях виявлення
причин і умов, що сприяють правопорушенням, спільного визначення та
реалізації заходів щодо їх усунення; розробити відповідні плани роботи;
вжити невідкладних заходів щодо підтримання належного рівня
громадської безпеки в регіоні, забезпечення конституційних прав громадян за
рахунок координації зусиль підрозділів виконавчих органів влади області в
запобіганні, профілактиці правопорушень, злочинності на території регіону;
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про
Національну поліцію» організувати розробку та затвердження місцевими радами
регіональних програм забезпечення публічної безпеки на 2018 рік;
вжити заходів щодо розвитку систем відеоспостереження у населених
пунктах, передусім у місцях перебування значної кількості громадян та місцях
вчинення найбільшої кількості правопорушень, з метою своєчасного реагування
на правопорушення та їх фіксації;
організувати розробку обласної програми протидії поширенню
наркотиків з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період
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до 2020 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.03.2015 № 514р та подати її на розгляд Харківської обласної ради;
організувати
розробку обласної програми забезпечення безпеки
дорожнього руху;
провести заходи щодо профілактики правопорушень, протидії
злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних
дій, підвищення рівня розкриття правопорушень, оздоровлення соціальноекономічної та морально-психологічної ситуації в області;
провести заходи щодо профілактики бездоглядності серед дітей, інших
негативних явищ у дитячому середовищі, попередження їх утягування у
протиправну діяльність; запобігання вчиненню ними і стосовно них дій
насильницького характеру; інші заходи щодо соціального та правового захисту
дітей; особливу увагу приділити дітям, які переміщені з окупованої території та
районів проведення бойових дій і потребують державної допомоги;
провести заходи щодо захисту прав національних меншин, які мешкають
на території області, попередження виникнення конфліктів на етнічному ґрунті;
розглянути можливість створення на базі профільних навчальних закладів
постійно діючих семінарів для правової і оперативної підготовки, навчання
формам та методам профілактики правопорушень;
проводити профілактичні, організаційно-інструктивні інші заходи для
забезпечення надійної охорони громадського порядку під час проведення
політичних, спортивних, культурних та інших масових заходів.
Прокуратурі Харківської області:
забезпечувати належне виконання прокурорами своїх функцій з нагляду
за додержанням законів працівниками поліції, які проводять оперативнорозшукову діяльність та досудове розслідування;
разом із підрозділами Національної поліції України провести аналіз та
розробити дієві заходи щодо зменшення рівня злочинності в регіоні, виявляти
причини та умови зростання та провести низку заходів по стабілізації рівня
публічної безпеки;
забезпечити належне розслідування та процесуальне керівництво
кримінальних проваджень, порушених за наслідками подій, які стались на
території Харківської області та викликали суспільний резонанс та взяти їх на
особистий контроль;
забезпечити неухильне дотримання вимог статті 214 КПК, яка зобов’язує
слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного
виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Головному управлінню Національної поліції в Харківській області:
провести заходи з припинення діяльності суспільно-небезпечних
злочинних груп, які дестабілізують криміногенну ситуацію в області, планують
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диверсії, терористичні акти; причетні до поставок зброї та наркотиків; вчиняють
злочини з використанням зброї та інших засобів ураження, злочини проти життя
та здоров’я особи (у тому числі убивств на замовлення), злочини корисливонасильницького спрямування та проти власності (грабежі, розбійні напади,
шахрайства);
провести повний комплекс передбачених законодавством заходів (у тому
числі слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій) з метою
встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що набули
широкого суспільного резонансу;
забезпечити виявлення в ході досудового розслідування та здійснення
правоохоронної діяльності причин і умов, що сприяють правопорушенням, та
направлення інформацій та подань до уповноважених відомств з метою їх
усунення;
забезпечити повноту обліку повідомлень про правопорушення та інші
події, своєчасне реагування нарядів поліції на такі повідомлення, надання
допомоги потерпілим, вжиття заходів щодо припинення злочину та затримання
злочинців за «гарячими слідами»;
за результатами вивчення структури вуличної злочинності на території
обслуговування внести зміни до планів розстановки нарядів поліції; збільшити
кількість нарядів у місцях вчинення найбільшої кількості злочинів;
організувати та провести заходи щодо протидії незаконному
розповсюдженню наркотиків, у першу чергу «важких», збуту наркотичних
речовин у розважальних та навчальних закладах, перекриття каналів поставки
наркотичних речовин, виявлення осіб, які втягують до вживання наркотиків
молодь та підлітків;
підвищити ефективність профілактичної роботи підрозділів превентивної
діяльності передусім з особами, які схильні до вчинення правопорушень,
насильства в сім’ї; злочинів на побутовому ґрунті (вбивств, тілесних
ушкоджень), правопорушень внаслідок зловживання алкогольними напоями,
наркотичними речовинами; приділити увагу профілактичній роботі з особами,
які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, іншими особами, які
перебувають на профілактичних обліках, з метою попередження вчинення ними
повторних злочинів;
забезпечити якісний розгляд всіх звернень громадян, ведення
керівниками підрозділів поліції особистого прийому громадян, максимальне
вирішення проблемних питань на місцевому рівні, з метою усунення причин, що
сприяють повторним зверненням громадян та зверненням до вищих інстанцій;
провести спільну нараду з представниками Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини в Харківській області з метою визначення додаткових
заходів щодо дотримання прав людини в діяльності підрозділів поліції,
забезпечення повноти обліку осіб, які затримані, доставлені, викликані
працівниками поліції для складання матеріалів про адміністративні
правопорушення, проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, чи
прибули з особистих або службових питань, інформування Центру безоплатної
вторинної правової допомоги;
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забезпечити проведення слідчих дій виключно у слідчих кімнатах;
виключення випадків доставляння осіб, які поміщені до державної установи
«Харківська установа виконання покарань (№ 27)» та ІТТ, до приміщень
підрозділів поліції для проведення слідчих дій;
на постійній основі співпрацювати із населенням, громадськими
інститутами, ЗМІ в реалізації принципів гласності та відкритості в роботі поліції,
інформувати громадськість про заходи, що вживаються поліцією для
забезпечення публічної безпеки та порядку;
провести заходи щодо формування професійного кадрового ядра
підрозділів поліції, підвищення рівня навчання поліцейських;
вжити заходів щодо посилення превентивної діяльності, спрямованої на
запобігання вчинення неповнолітніми правопорушень, відповідно до вимог ст.ст.
2, 23 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 5 Закону України «Про
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
постійно
аналізувати стан публічної безпеки та правопорядку в
Харківській області, узагальнити результати та ефективність реалізації програм
профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян.
розглянути на оперативних нарадах в підрозділах поліції питання щодо
стану боротьби зі злочинністю на відповідних територіях, причини і умови її
зростання та вжити максимально ефективних заходів щодо виправлення
існуючої криміногенної ситуації;
разом із навчальними закладами системи МВС в регіоні забезпечити
розробку та впровадження ефективних програм із розвитку професійних
навичок, фізичної, вогневої, медичної та психологічної підготовки поліцейських,
в тому числі щодо підготовки експертів з достатнім кваліфікаційним рівнем,
який дозволяв би проводити телекомунікаційні експертизи;
визначити заходи щодо забезпечення правопорядку в громадських місцях,
захисту прав і свобод, законних інтересів, життя і здоров'я мешканців кожного
міста, району;
Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування Харківської
області
заслухати керівників підрозділів поліції, дільничних офіцерів поліції про
діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії
злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку з метою визначення
заходів щодо удосконалення роботи поліції;
провести відкриті зустрічі керівників поліції та представників органів
влади на рівні області, районів, міст, селищ та сіл з метою налагодження
ефективної співпраці між поліцією, владою та населенням, обговорення
поточних проблем щодо стану безпеки й правопорядку та обрання
найефективніших способів їх вирішення;
органам місцевого самоврядування організувати створення та підтримку
діяльності громадських формувань відповідно до Закону України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;
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відповідно до пункту 3 частини 2 статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» надати допомогу в створенні побутових умов для
несення служби дільничними офіцерами поліції (облаштування дільничних
пунктів поліції або робочих місць в приміщеннях підприємств, організацій та
установ);
продовжити здійснення заходів щодо створення умов для соціальної
адаптації раніше судимих осіб; створення у містах обласного підпорядкування
центрів соціальної адаптації осіб, звільнених із установ виконання покарань, а
також спеціальних гуртожитків для бездомних громадян;
організувати бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які
повернулися з місць позбавлення волі, передусім тих, які мешкають у сільських
населених пунктах; залучення безробітних до оплачуваних громадських та
сезонних робіт, інформування громадян про наявність такої роботи; виділення
соціального житла для зазначеної категорії осіб;
разом зі службами Державного центру соціальних служб для молоді
організувати соціальний супровід неповнолітніх, які відбувають покарання та
звільнені з місць позбавлення волі; залучити до цієї роботи фахівців-психологів,
провести тестування підлітків, виявлення їх намірів щодо учинення повторних
злочинів;
організувати у взаємодії із соціальними службами, навчальними та
медичними закладами виявлення та постановку на обліки всіх дітей, які
проживають у проблемних сім’ях, провести обстеження житлово-побутових
умов, з’ясувати стан виконання батьківських обов’язків з метою попередження
фактів насильства по відношенню до дітей;
у зв’язку із значною кількістю осіб, які не мають фінансових доходів для
існування, та наближенням зимової пори року організувати функціонування
місць для ночівлі та харчування безхатченків, вирішити питання щодо залучення
до цих заходів благодійних, релігійних та громадських організацій.
Очікувані результати виконання рішення Комітету:
зниження рівня злочинності в регіоні, певного ослаблення суспільної
напруги, викликаної його впливом;
підвищення
якості
розкриття
і
розслідування
кримінальних
правопорушень;
зменшення злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
підвищення рівня правової культури громадян;
підтримання громадського порядку та безпеки громадян на достатньому
рівні;
створення умов для ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі;
більш широке залучення громадськості до правоохоронної діяльності,
налагодження партнерських відносин між населенням міста, області та органами
Національної поліції, підвищення авторитету правоохоронних органів.
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