
 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                            сесія 

восьмого скликання 
 

   Р І Ш Е Н Н Я (проєкт) 

 

       .2022                                                                                                 №                                                                       

                   

Про звіт дільничих 

офіцерів поліції про стан 

законності, боротьби із 

злочинністю, охорони 

громадського порядку та 

результати діяльності на 

території населених пунктів 

Воскресенської селищної 

територіальної громади 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши звіти ст. ДОП СП ст. лейтенанта поліції Матвєєнцева 

А.І. та ст. ДОП СП капітана поліції Дунака І. Я. про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території населених пунктів Воскресенської селищної 

територіальної громади, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіти ст.ДОП СП ст.лейтенанта поліції Матвєєнцева А.І. та ст.ДОП СП 

капітана поліції Дунака І. Я. про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

населених пунктів Воскресенської селищної територіальної громади взяти 

до відома ( додаються). 

2. Ефективність організаційних та практичних заходів, направлених на 

зміцнення законності, охорони прав і свобод громадян, підвищення рівня 

боротьби із злочинністю та забезпечення належного громадського 

порядку, що проводились ст. ДОП СП ст. лейтенантом поліції 

Матвєєнцевим Андрієм Ігоровичем на території населених пунктів 

Воскресенської селищної територіальної громади вважати____________ 



3. Ефективність організаційних та практичних заходів, направлених на 

зміцнення законності, охорони прав і свобод громадян, підвищення рівня 

боротьби із злочинністю та забезпечення належного громадського 

порядку, що проводились ст. ДОП СП капітаном поліції Дунак Іваном 

Ярославовичем на території населених пунктів Воскресенської селищної 

територіальної громади вважати____________ 

4. Ст. ДОП СП ст. лейтенанту поліції Матвєєнцеву А. І.,  ст. ДОП СП 

капітану поліції Дунак І. Я.: 

4.1 активізувати роботу по здійсненню профілактично-оперативних 

рейдів у розважальних закладах, місцях відпочинку молоді з метою 

виявлення фактів продажу спиртних напоїв неповнолітнім та осіб, 

схильних до вживання наркотичних засобів; 

4.2 проводити роботу з попередження правопорушень серед 

неповнолітніх та інших осіб; 

4.3 з метою недопущення вчинення рецидивних проявів, проводити 

профілактичну роботу з особами, які відбували покарання в місцях 

позбавлення волі; 

4.4 посилити роботу щодо розкриття вчинених (нерозкритих) злочинів. 

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 

депутатської діяльності, етики(голова комісії Микита МОТОРНИЙ) 

 

 

 

Секретар селищної ради                                      Тетяна БІЛОЗОР 
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