
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок шостої сесії сьомого скликання 

 

 

21 грудня 2018 року № 404 
 

 

Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік 

 

 

Відповідно до пункту 40 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, заслухавши інформацію начальника Пирятинського 

відділення поліції Головного управління національної поліції в Полтавській 

області Возного О.Г. про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Пирятинського відділення 

поліції на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 

2018 рік, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Пирятинського відділення поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області Возного О.Г. про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати Пирятинському відділенню поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області: 

2.1. з метою попередження та розкриття кримінальних правопорушень, 

поліпшення оперативної обстановки, систематично аналізувати стан 

злочинності в районі; 

2.2. здійснювати заходи щодо попередження і розкриття пограбувань та 

хуліганських дій; 

2.3. організовувати роботу добових нарядів щодо швидкого реагування на 

повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення у публічних місцях та 

вжиття вичерпних заходів з їх розкриття; 



2.4. вживати скоординованих заходів для розкриття тяжких, особливо 

тяжких злочинів, пов’язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку 

громадян, встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб; 

2.5. вживати заходів щодо викриття осіб, які розповсюджують наркотичні 

засоби та психотропні речовини на території району; 

2.6.  посилити контроль та притягнення до адміністративної 

відповідальності громадян, які здійснюють спалювання рослинних залишків та 

організовують стихійну торгівлю; 

2.7. посилити контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його 

учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-

дорожній мережі на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію Пирятинської міської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.) 

 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16

