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Комплексний план заходів  
 щодо запобігання злочинності в Запорізькій області   

на 2005 – 2010 роки 
 

 
1. Організаційне забезпечення профілактики злочинності 

 
 1.1. Розглядати за участю керівників управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Запорізькій області, прокуратури області, 
Служби безпеки України в Запорізькій області питання про стан додержання 
законності та правопорядку, захисту конституційних прав і свобод людини  у 
регіоні.  

 
        Щотижнево Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної  роботи апарату 
облдержадміністрації,  
УМВС України в Запорізькій області, 
УСБУ в Запорізькій  області  

 
1.2. Удосконалити та посилити взаємодію з правоохоронними 

органами, систематично аналізувати стан злочинності та корупції у 
пріоритетних галузях економіки. Особливу увагу звернути на протидію 
намаганням організованих злочинних угруповань контролювати 
підприємницьку діяльність, функціонування об’єктів паливно-енергетичного 
та агропромислового комплексів, фінансову та банківську сфери. 

 
        Постійно Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної  роботи апарату 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
1.3. Систематично аналізувати та розглядати на колегіях і нарадах 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів, за участю правоохоронних органів 
та інших заінтересованих організацій і установ, питання про стан 
правопорядку та заходи щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі 
злочинністю. 

 
         Щороку Райдержадміністрації, міськвиконкоми,  

УМВС України в Запорізькій області, 
Державна податкова адміністрація у 
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Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій  
області 

 
1.4. За допомогою засобів масової інформації доводити до населення 

інформацію про стан правопорядку та результати боротьби зі злочинністю в 
області. Здійснювати постійне інформування громадян про зміст 
законодавства, суть і результати заходів, спрямованих на посилення 
боротьби з  контрабандою та реалізацією на внутрішньому ринку незаконно 
ввезених товарів.  

Систематично проводити “круглі столи” з представниками суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності для урахування їх пропозицій в  посиленні 
ефективності боротьби з контрабандою та удосконалення законодавства з 
цих питань. 
 
          2005 – 2010 роки Управління з питань внутрішньої політики 

та інформації облдержадміністрації, відділ 
зв’язків з громадськими організаціями та 
засобами масової інформації апарату 
облдержадміністрації, Запорізька обласна 
державна телерадіокомпанія, УСБУ в 
Запорізькій  області, УМВС України в 
Запорізькій області, ДПА у Запорізькій 
області, Запорізька та Бердянська митниці, 
Запорізьке обласне управління юстиції 

 
1.5. Вжити скоординованих спільних заходів щодо забезпечення 

надійної охорони державного кордону, перекриття каналів проникнення в 
Україну нелегальних мігрантів, предметів контрабанди, зокрема 
наркосировини, зброї, боєприпасів та інших засобів вчинення тяжких та 
особливо тяжких злочинів. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

Бердянський прикордонний загін, УСБУ в 
Запорізькій  області, УМВС України в 
Запорізькій області, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
1.6. Аналізувати спільно з правоохоронними та контролюючими 

органами області та розглядати на засіданнях колегій облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій стан виконання Комплексного плану заходів щодо 
запобігання злочинності в Запорізькій області на 2005-2010 роки. У разі 
потреби вносити зміни і доповнення до цього Плану, своєчасно реагувати 
на причини та умови, що негативно впливають на її виконання. 

 
         Щорічно Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної  роботи апарату 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
міськвиконкоми, УМВС України в 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій  
області, ДПА у Запорізькій області 
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2. Захист   життя,  здоров’я, честі   

і  гідності  особи,  її  майна   від злочинних посягань 
 

2.1. Вжити невідкладних заходів щодо посилення захисту прав, свобод, 
майна громадян, оперативного, повного, об’єктивного розкриття кожного 
факту посягання на їх здоров’я і життя та інтереси держави. 
 
         Постійно    
 

УМВС України в Запорізькій області, 
 УСБУ в Запорізькій області  

 
2.2. З метою запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї 

та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним 
актам, здійснювати організаційно-практичні заходи, спрямовані на виявлення 
каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та 
вибухових речовин, посилення охорони об’єктів, де використовується чи 
зберігається зброя, вибухівка та отруйні предмети і речовини. 

 
         Постійно УМВС України в Запорізькій області, УСБУ 

в Запорізькій області, Запорізька та Бердян-
ська митниці, Бердянський прикордонний 
загін  

 
2.3. Здійснювати в межах повноважень контроль за суб’єктами 

господарювання, що мають ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на 
роботу за кордоном, звернути увагу на додержання умов ліцензування цього 
виду діяльності, наявність у підприємців відповідних договірних відносин зі 
службами працевлаштування країн-роботодавців, обізнаність підприємців із 
порядком та умовами працевлаштування у зазначених країнах тощо. У разі 
виявлення порушень притягати шахраїв і членів організованих злочинних 
угруповань до передбаченої законом відповідальності, вжити вичерпних 
заходів до встановлення місця перебування громадян країни, які для 
працевлаштування або з іншою метою виїхали за кордон і використовуються 
там з порушенням закону, та повернення їх на Батьківщину. 
 
       2005 – 2010 роки 
 

УМВС України в Запорізькій області, 
УСБУ в Запорізькій області, Бердянський 
прикордонний загін 
 

 
2.4. Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де 

проживають  особи похилого віку, самотні, особи, визнані недієздатними,   
психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкоголізм і 
наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними, незаконного 
відчуження їх житла. 
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         Постійно 
 

Головне управління праці та соціального  
захисту населення, управління охорони  
здоров’я, управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації,  
УМВС України в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
2.5. Здійснювати перевірки достовірності та повноти інформації про 

доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертаються за 
призначенням державної соціальної допомоги за місцем їх роботи. 
 
          Постійно        
 

Головне управління праці та соціального  
захисту населення облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
2.6. Вжити заходи щодо поліпшення умов тримання осіб, затриманих і 

взятих під варту в ізоляторах тимчасового тримання, спецприймальниках й 
інших спецустановах, приведення умов тримання спецконтингенту у повну 
відповідність із встановленими санітарно-гігієнічними нормами та вимогами 
міжнародних конвенцій з цього питання.  З цією метою розробити спільні 
цільові програми, де передбачити конкретні заходи стосовно приведення 
умов тримання в ізоляторах тимчасового тримання до європейських вимог та 
стандартів. 
 
         Перший квартал  
         2006 року     

УМВС України в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
 

3. Протидія організованій злочинності та корупції 

         3.1. Систематично проводити й надалі комплексні заходи та 
спеціальні операції, спрямовані на викриття вчинених злочинів, 
знешкодження озброєних злочинних угруповань, виявлення місць 
можливого перебування злочинців.  
         
         2005 – 2010 роки 

 
УМВС України в Запорізькій області, 
УСБУ в Запорізькій  області 

 
3.2. Вжити заходів, спрямованих на викриття корупційних діянь 

державних службовців різних рангів, притягнення до адміністративної або 
кримінальної відповідальності осіб, винних у їх вчиненні.  

 
         2005 – 2010 роки 

 
 

УСБУ в Запорізькій області, УМВС 
України в Запорізькій області, Державна 
податкова адміністрація у Запорізькій 
області  

 
3.3. З метою розроблення та здійснення ефективних заходів з 
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профілактики корупції, зокрема  щодо  притягнення  винних осіб до 
дисциплінарної відповідальності за корупційні діяння, продовжити практику 
звітування  місцевих органів  виконавчої  влади про виконання вимог Закону 
України “Про боротьбу з корупцією” відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.09.99 № 1785, із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1461 передусім у 
частині обов’язкового реагування керівників органів виконавчої влади на 
кожний факт порушення державними службовцями вимог закону. 
 
           2005 – 2010 роки 
 

Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної  роботи апарату 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
3.4. З метою викриття фактів “відмивання” доходів, отриманих 

незаконним шляхом, в межах компетенції, організовувати перевірки 
фінансово-господарської діяльності та виконання вимог податкового 
законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, що створені особами, 
які входять до організованих злочинних формувань або перебувають під 
впливом таких формувань. 

 
        2005– 2010 роки 

 

Державна податкова адміністрація у Запо-
різькій області, УМВС України в Запорізь-
кій області, УСБУ в Запорізькій області 

 
3.5. Систематично  проводити  оперативно-розшукові   профілактичні 

заходи на ринках, залізничних та автобусних вокзалах (станціях), в 
аеропортах з метою захисту суб’єктів малого і середнього бізнесу від 
вимагання, запобігання та викриття фактів корупції та хабарництва. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

УМВС України в Запорізькій області, 
Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області 

 
3.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003                 

№ 2029 “Про затвердження Програми боротьби з правопорушеннями на 
транспорті на 2004-2006 роки”, з метою забезпечення безпеки вантажних і 
пасажирських перевезень, правопорядку, попередження, виявлення та 
розкриття злочинів у сфері транспортних перевезень вжити спільних 
скоординованих заходів, спрямованих на протидію зловмисним діям 
сторонніх осіб на дільницях залізниці, що проходять по території області.   
 
         Постійно УМВС України в Запорізькій області, 

лінійний відділ на ст. Запоріжжя УМВС 
України на Придніпровській залізниці, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
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3.7. Продовжити проведення узгоджених заходів, спрямованих на 
забезпечення зберігання та недопущення незаконного вивезення за кордон 
художніх, історичних та інших культурних цінностей. 

 
          2006 – 2010 роки 
 

Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, Запорізька та 
Бердянська митниці, УМВС України в 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області 

 
3.8. З метою запобігання злочинності та корупції, систематично 

проводити семінари та наради з керівниками фінансових органів з питань 
застосування чинного фінансово-бюджетного законодавства, на яких 
висвітлювати інформацію про факти складання правоохоронними органами 
протоколів про корупційні діяння та порушення кримінальних справ 
відносно зазначеної категорії державних службовців, а також прийняті з 
цього приводу постанови та вироки  судів. 

 
         2005 – 2010 роки   Головне фінансове управління 

облдержадміністрації, відділ взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної 
роботи апарату облдержадміністрації 

 
3.9. Забезпечити систематичний  контроль за дотриманням бюджетно-

касової дисципліни в установах і організаціях, які фінансуються з місцевих 
бюджетів. За наслідками комплексних ревізій виконання місцевих бюджетів 
проводити наради з головами райдержадміністрацій, міськими головами 
щодо розгляду результатів ревізій, усунення недоліків і запобігання 
правопорушенням. 

 
        2005 – 2010 роки 
  

Контрольно-ревізійне управління в 
Запорізькій області, головне фінансове 
управління облдержадміністрації, УМВС 
України в Запорізькій області  

 

3.10. Організувати та провести комплекс заходів, спрямованих на 
виявлення проявів корупції в установах і організаціях бюджетної сфери, з 
метою забезпечення відшкодування збитків, завданих корупційними 
діяннями їх посадових осіб. 

         Постійно Контрольно-ревізійне управління в 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області                                                                                  

 

3.11. Створювати під єдиним керівництвом мобільні слідчо-оперативні 
групи з числа працівників різних правоохоронних органів для всебічної 
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оперативної розробки та розслідування протиправної діяльності організованих 
злочинних угруповань. 

          Постійно УСБУ в Запорізькій області,  УМВС України 
в Запорізькій області,  ДПА у Запорізькій 
області  

3.12. Зосередити зусилля на знешкодженні організованих злочинних 
угруповань, які використовують кримінальні доходи у паливно-енергетичному 
комплексі та металургійної промисловості, в сфері обслуговування та інших 
прибуткових сфер економіки, виявляти та припиняти злочини, які вчиняються 
під час здійснення підприємствами, які є економічною основою злочинних 
угруповань, фінансово-господарських операцій в офшорних зонах. 

          Постійно УСБУ в Запорізькій області, УМВС України 
в Запорізькій області,  ДПА у Запорізькій 
області  

3.13. Проаналізувати ефективність протидії легалізації (відмивання) 
коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом організованими 
злочинними угрупованнями з використанням фінансових установ та інших 
комерційних структур, зареєстрованих в офшорних зонах. Ужити заходів щодо 
закриття каналів незаконного відтоку капіталів за кордон.  

          Постійно ДПА у Запорізькій області, управління 
Національного банку України в Запорізькій 
області, УСБУ в Запорізькій області, УМВС 
України в Запорізькій області   

 
3.14. Підвищити ефективність оперативно-розшукової роботи з метою 

виявлення організованих угруповань, що ведуть сплановану злочинну 
діяльність у фінансовій, банківській, зовнішньоекономічній сфері, здійснюють 
операції з незаконним обігом вогнепальної зброї, наркотичними засобами, 
психотропними речовинами, займаються торгівлею людьми та легалізацією 
доходів, одержаних злочинним шляхом. 

          2005 – 2010 роки УСБУ в Запорізькій області,  УМВС України 
в Запорізькій області,  ДПА у Запорізькій 
області 

 
   3.15. На виконання Закону України “Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей” забезпечити роботу групи 
мистецтвознавців–експертів при управлінні культури і туризму 
облдержадміністрації. 

  

          2005 – 2010 роки Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми   
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4. Зменшення кримінального тиску 
на економічні відносини 

 
 4.1. З метою підвищення рівня податкової культури громадян 

здійснювати заходи щодо проведення через засоби масової інформації, у 
тому числі за допомогою циклів теле- та радіопередач, консультацій, 
брифінгів, зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби з 
населенням. 
 Забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації заходів, 
що здійснюються органами державної влади в межах їх компетенції у сфері 
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та їх результатів. 
 
          Постійно 

 

Державна податкова адміністрація у Запо-
різькій області, управління з питань 
внутрішньої політики та інформації 
облдержадміністрації, Запорізька обласна 
державна телерадіокомпанія  

 
4.2. З метою виявлення і попередження порушень законодавства під час 

проведення приватизації здійснювати перевірки додержання законності 
процесів роздержавлення власності, при використанні державного майна, яке 
не увійшло до статутних фондів господарських товариств, й передачі його в 
оренду. У разі потреби вжити сумісних скоординованих заходів щодо 
впорядкування майнових відносин  суб’єктів господарювання та запобігання 
фактам зловживань у процесі приватизації. 

 
          2005 – 2010 роки Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Запорізькій області, 
УМВС України в Запорізькій області, 
Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області 

 
4.3. Вжити у межах наданих повноважень невідкладних заходів щодо 

ліквідації торгівлі в невстановлених місцях та згідно з чинним 
законодавством. 

 
       Постійно Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 

УМВС України в Запорізькій області, 
Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області 

 
4.4. У зв’язку з наявністю великої кількості порушень вимог чинного 

законодавства у сфері виробництва лікеро-горілчаної продукції, її імпорту і 
реалізації, вжити  у  взаємодії  з   відповідними   органами   виконавчої  влади  
скоординованих заходів щодо припинення таких порушень і запобігання їм, 
викриття та припинення діяльності організованих злочинних  груп, що  
спеціалізуються на виробництві фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, 
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гербіцидів та мінеральних добрив. 
 

     2005 - 2010 роки Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УМВС України в 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, Запорізька та Бердянська митниці, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
4.5. З метою активізації боротьби з незаконним виробництвом і  

реалізацією аудіо- і відеопродукції, інших об’єктів інтелектуальної власності, 
вжити комплекс скоординованих заходів, спрямованих на виявлення місць 
виготовлення та мережі розповсюдження зазначеної продукції, притягнення 
причетних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, відділ взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної  
роботи апарату облдержадміністрації, 
Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УМВС України в 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області 
 

 
4.6. З метою виявлення контрабанди та запобігання порушень митного 

законодавства, здійснювати постійний контроль митного оформлення 
вантажів, що переміщуються через пункти пропуску “Бердянський морський 
торговельний порт” та “Запоріжжя – Аеропорт” і з найбільшим ступенем 
імовірності належать до групи “ризику”.  
 
          Постійно Запорізька та Бердянська митниці,                                    

УМВС України в Запорізькій області  
   

4.7. Контролювати стан додержання вимог чинного законодавства на 
підприємствах і в організаціях паливно-енергетичного комплексу. З 
урахуванням особливостей галузі здійснювати заходи щодо запобігання 
злочинним проявам на зазначених підприємствах і в організаціях.  

 
         Постійно  УМВС України в Запорізькій області, 

УСБУ в Запорізькій області,  Державна 
податкова адміністрація у Запорізькій 
області  

 
    4.8. Забезпечувати реалізацію правових заходів реформування і 

розвитку аграрного сектора економіки на засадах приватної власності та 
оперативний супровід цих процесів з метою посилення протидії 
зловживанням з боку керівників підприємств цього сектора. 

     Забезпечити попередження, виявлення і припинення    правопорушень 
чинного законодавства  при розпаюванні земель сільськогосподарського 
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призначення та засобів виробництва на об'єктах агропромислового 
комплексу, при передачі земель запасу та резервного фонду в оренду, 
здійснити дійовий контроль  з  метою своєчасного наповнення  місцевих   
бюджетів   за  рахунок надходження відповідної орендної плати. 

        2005 – 2010 роки Головне управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, УМВС 
України в Запорізькій області,  Державна 
податкова адміністрація у Запорізькій 
області 

 
4.9. Здійснити скоординовані заходи щодо своєчасного запобігання та 

припинення фактів виготовлення і збуту підроблених банкнот національної 
та іноземної валют, державних цінних паперів. 

 
         2005 – 2010 роки УМВС України в Запорізькій області, 

УСБУ в Запорізькій області, Державна 
податкова адміністрація у Запорізькій 
області,  управління Національного банку 
України в Запорізькій області 

 
4.10. Вжити скоординованих заходів для забезпечення зменшення 

податкової заборгованості перед державним бюджетом великих платників 
податків області. Своєчасно викривати факти зловживання з боку посадових 
осіб цих підприємств. 

 
          2005 – 2010 роки 
 

Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, УМВС України в Запорізькій 
області 

 
4.11. Ужити заходів до посилення боротьби з крадіжками деталей 

вантажних вагонів, засобів безпеки руху та з розукомплектуванням рухомого 
складу, забезпечити притягнення до відповідальності винних у цьому осіб; 
організувати створення аудіо- та відеоматеріалів, інформаційних програм, 
виготовлення пам’яток про наслідки, пов’язані із зазначеними негативними 
явищами, та розповсюдження їх у навчальних закладах і на об’єктах 
транспорту. 

 
         2005 - 2006 роки УМВС України в Запорізькій області, 

головне управління промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації, Запорізька дирекція 
залізничних перевезень Придніпровської 
залізниці,  управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми  

 
4.12. З  метою   виявлення та припинення протиправної діяльності, 

пов’язаної  з  розукомплектуванням  та реалізацією  транспортних  засобів, 
ввезених   на  митну територію України під зобов’язання про їх зворотне 
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вивезення,   здійснювати   спільні  оперативно-профілактичні  заходи на 
автостоянках та авторинках області. 

 
         Постійно Запорізька та Бердянська митниці,  

УМВС України в Запорізькій області 

 4.13. Проводити спільні   перевірки   митних   ліцензійних   складів, 
складів тимчасового зберігання товарів, складів та ангарів військових 
частин, аеропортів, складських приміщень морських і річкових портів, 
складів сховищ інших підприємств, колишніх оптових баз і 
постачальницьких організацій з метою виявлення товарів, ввезених на 
митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від 
митного контролю. 

 
           2005 – 2010 роки УМВС України в Запорізькій області, 

Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, Запорізька та Бердянська митниці 

 4.14. Проводити  міжвідомчими  мобільними  групами  з  питань  
боротьби з контрабандою спеціальні операції, спрямовані на запобігання 
незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, затримання 
контрабандних товарів, викриття організаторів і корумпованих посадових 
осіб, які сприяють незаконному переміщенню товарів через митний кордон 
України. 
 
          2005 – 2010 роки УМВС України в Запорізькій області, 

Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, Запорізька та Бердянська 
митниці 

4.15. Для ефективної протидії злочинам у сфері економіки, передусім в 
її пріоритетних галузях, захисту від злочинних посягань на державні 
бюджетні кошти, вжити вичерпних заходів щодо виявлення та лока-               
лізації спрямувань організованих злочинних угруповань до реалізації 
кредитних ліній та ключових інвестиційних програм в базових галузях 
економіки регіону, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, 
перерозподілу на свою користь фінансових потоків на стратегічних 
напрямках формування бюджетних надходжень, нецільового використання 
та розкрадання коштів бюджетів різних рівнів та спеціальних фондів. 

          Постійно Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, управління Національного банку 
України в Запорізькій області, контрольно-
ревізійне управління в Запорізькій області   
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                               4.16. Здійснювати скоординовані заходи, спрямовані на викриття й 
припинення незаконних операцій (придбання, сировини, її переробка та реалізація 
продукції, у тому числі на експорт) у паливно-енергетичному,    металургійному  
та агропромисловому комплексах, у фінансово-кредитній сфері, сфері 
зовнішньоекономічних відносин. 

 

       Постійно Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, управління Національного 
банку України в Запорізькій області, 
контрольно-ревізійне управління в 
Запорізькій області                                            

        4.17. Забезпечити контроль законності здійснюваних на каналі 
зовнішньоекономічних відносин підприємствами та посередницькими 
структурами регіону фінансових операцій, дотримання термінів повернення 
валютних коштів за експортно-імпортними контрактами, предметами яких є 
металопродукція, енергоносії, мінеральні добрива, зерно, цукор, спирт та 
інша високоліквідна продукція, сировина і матеріали. 

         Постійно Державна податкова адміністрація у 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області, управління Національного банку 
України в Запорізькій області, контрольно-
ревізійне управління в Запорізькій області                                           

4.18. Використовуючи організаційні і практичні   напрацювання   
спільного виконання Державної програми боротьби з контрабандою на 2005 
рік забезпечити попередження, викриття і припинення фактів найбільш 
характерної для регіону   промислової  контрабанди, незаконного ввезення     
транспортних   засобів, контрабанди   інших  товарів, особливо   підакцизних, 
контрафактної продукції, незаконного переміщення через митний кордон 
наркотичних, отруйних, сильнодіючих і вибухових речовин, зброї та боєприпасів. 

           2005 – 2010 роки Запорізька та Бердянська митниці, Державна 
податкова адміністрація у Запорізькій 
області, УСБУ в Запорізькій області, 
УМВС України в Запорізькій області 

4.19. Забезпечити  протидію правопорушенням у сфері   приватизації 
державної власності, попередження спроб організованих                               
злочинних угруповань придбати у власність державні підприємства за 
заниженими цінами, із застосуванням механізму фіктивного банкрутства, 
інших схем протиправного відчуження майна, а також незаконного 
використання державних матеріальних і нематеріальних об'єктів, створених за 
рахунок державних коштів. 
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       2005 – 2010 роки Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по 
Запорізькій області, УМВС України в 
Запорізькій області, УСБУ в 
Запорізькій області 

4.20. Забезпечити  виконання  завдань,  передбачених Програмою  
реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, 
спрямованих на скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, протидію транснаціональним 
наркоугрупованням, унеможливлення використання організованими злочинними 
угрупованнями в галузі промислового виробництва маку в регіоні у незаконному обігу 
наркотиків. 

     2005 – 2010 роки УМВС України в Запорізькій області, 
УСБУ в Запорізькій області, Запорізька та 
Бердянська митниці 

         4.21. Вжити заходи щодо викриття та попередження каналів нелегальної 
міграції, що використовують  існуючу в регіоні  практику  студентського обміну, 
технічного співробітництва та ін., фактів торгівлі людьми з метою сексуальної, 
трудової та іншої експлуатації, при усиновленні українських дітей та 
забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з цих 
питань. 

   2005 – 2010 роки УМВС України в Запорізькій області, 
УСБУ в Запорізькій області, Запорізька та 
Бердянська митниці, Бердянський 
прикордонний загін   

          4.22. Здійснити скоординовані заходи з метою недопущення 
терористичних проявів на промислових підприємствах 1,2,3 категорії 
техногенної небезпеки. 

    Постійно Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації, головне управління 
МНС в Запорізькій області, УМВС України 
в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області  

4.23. Вжити заходів щодо ефективності здійснення порядку державних 
закупівель з метою усунення зловживань у процесі проведення тендерних 
закупівель, забезпечення рівного доступу суб’єктів господарювання до 
виконання державних замовлень і проведення державних закупівель.  

    Постійно Головне управління економіки 
облдержадміністрації, 
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райдержадміністрації, міськвиконкоми    

4.24. Проаналізувати та узагальнити інформацію про загальну кількість 
задоволених протягом 2004 – 2005 років судами усіх рівнів позовів суб’єктів 
господарювання про відшкодування з Державного бюджету України сум 
податку на додану вартість, а також про суми заявлених позовів та реально 
відшкодовані кошти з бюджету, згідно з дорученням Президента України. 

    2005 рік ДПА у Запорізькій області, УМВС України 
в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області  

4.25. Вжити заходів щодо виявлення фактів приховування чи 
маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх 
походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання, а 
також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів. 

    2005 – 2006 роки Регіональний відділ Державного 
фінансового моніторингу України в 
Запорізькій області, ДПА у Запорізькій 
області, УМВС України в Запорізькій 
області, УСБУ в Запорізькій області, 
Запорізька та Бердянська митниці 

4.26. Забезпечити в межах наданих повноважень проведення спільних 
заходів з метою недопущення незаконного здійснення експортно-імпортних 
операцій з металопродукцією, мінеральними добривами, енергоносіями, 
цукром, спиртом, зерном, іншими високоліквідними матеріалами та 
сировиною. 

   Постійно Запорізька та Бердянська митниці, 
Бердянський прикордонний загін, ДПА у 
Запорізькій області, УМВС України в 
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій 
області  

 
  

5. Мінімізація злочинного впливу  
на неповнолітніх та молодіжне середовище 

 
          
         5.1. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і 
систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх. 
Активізувати роботу з функціонально-неспроможними сім’ями з метою 
виявлення дітей, які перебувають в особливо складних морально-
психологічних умовах життя, надання таким сім’ям адресної допомоги. 
Щорічно обновляти банк даних на дітей цієї категорії та неблагополучні сім’ї 
для роботи з ними.  
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         Постійно Служба у справах неповнолітніх, 

управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
УМВС України в Запорізькій області 

 
5.2. Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, юнаків 

та дівчат, які не мають постійних доходів і джерел для існування, збереження  
існуючої  мережі  державних  і громадських інститутів, надання соціальної 
підтримки неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку, а також 
утворення з цією метою центрів соціальної служби для молоді, бюро і 
центрів надання учням та студентам послуг у працевлаштуванні для роботи у 
вільний від навчання час і під час канікул. 

 
       2005 – 2010 роки 
 

Запорізький обласний центр зайнятості, 
управління освіти і науки, служба у 
справах неповнолітніх, управління у 
справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.3.  З   метою  запобігання   негативним  проявам  серед неповнолітніх, 

у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності й безпритульності, 
забезпечити виявлення дітей, які жебракують,  вчиняють  правопорушення 
або стали  жертвами злочинної діяльності дорослих; проводити   спільні   
оперативно-профілактичні   операції   та    рейди   (“Діти вулиці”, “Вокзал”, 
“Канікули”, “Урок”, “Дозвілля”, “Підліток” та інші). 
 
         2005 – 2010 роки 
 

Служба у справах неповнолітніх, управ-
ління освіти і науки облдержадміністрації, 
УМВС України в Запорізькій області 

 
5.4. Сприяти створенню необхідних для проживання та виховання дітей 

у сім’ї умов, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний    
вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до 
відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток 
дитини. 

 
          2005 – 2010 роки 
 

Служба у справах неповнолітніх,  управ-
ління освіти і науки облдержадміністрації, 
УМВС України в Запорізькій області 

 
5.5. Продовжити проведення загальнодержавних профілактичних 

операцій “Урок” для перевірки стану виконання вимог Закону України “Про 
освіту” в частині здобуття молоддю загальної середньої освіти. 

 
        Вересень – жовтень  
        щороку 

Управління освіти і науки, служба у спра-
вах неповнолітніх облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
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5.6. Аналізувати та розглядати один раз у півріччя на спільних 
засіданнях колегій та нарадах за участю правоохоронних органів та інших 
заінтересованих організацій і установ стан роботи з профілактики 
правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед підлітків. 

 
          2005 – 2010 роки 
 

Управління освіти і науки, управління у 
справах молоді та спорту, служба у 
справах неповнолітніх облдерж-
адміністрації, УМВС України в Запорізь-
кій області 

 
5.7. Проаналізувати стан опіки і піклування стосовно дітей-сиріт і 

вжити заходів щодо його покращання. Забезпечити здійснення контролю за 
додержанням вимог законодавства в частині захисту майнових (житлових) 
прав неповнолітніх, соціальної та матеріальної підтримки випускників 
інтернатних закладів. За виявленими фактами незаконного відчуження 
житла, що належить неповнолітнім, вживати заходів щодо відновлення права 
дітей на житло.  

 
          Постійно Управління освіти і науки, служба у спра-

вах неповнолітніх облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.8. Забезпечити  надання житла та гарантованого першого робочого 

місця дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які   
закінчили  загальноосвітні   навчальні заклади, школи-інтернати, спеціальні 
навчальні заклади для неповнолітніх. 

 
         2005 – 2010 роки Запорізький обласний центр зайнятості, 

управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.9. Проаналізувати стан дотримання чинного законодавства та порядку 

передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам 
України й здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях 
усиновителів. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного 
виховання неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, як дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. 

 
         І півріччя 2006 року, 
         постійно 

Управління освіти і науки, служба у 
справах неповнолітніх,  управління у 
справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.10. Сприяти в межах наданих повноважень перепрофілюванню 

професійно-технічних навчальних закладів відповідно до соціально-
економічної ситуації області та забезпечити збереження учнівських місць для 
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задоволення потреб молоді у здобутті професійної освіти. Залучати учнів 
професійно-технічних закладів до продуктивної праці. 

 
         2005 – 2010 роки Управління освіти і науки облдержадміні-

страції, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
5.11. Продовжити з метою соціального та  правового  захисту  

неповнолітніх  роботу,  спрямовану на подальший  розвиток  мережі  
притулків  для неповнолітніх, здійснити заходи щодо підвищення 
ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази та 
поліпшення кадрового забезпечення.  

 
         2005 – 2010 роки Служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
5.12. З метою попередження розповсюдження наркоманії та інших 

негативних проявів у молодіжному середовищі надавати індивідуальну 
соціально-психологічну та профілактичну допомогу неповнолітнім і молоді 
через мережу соціальних служб, “телефонів довіри”, громадських 
приймалень, консультативних пунктів, в сільській місцевості через мережу 
виїзних спеціалізованих консультативних пунктів. 

 
         2005 – 2010 роки Обласний центр соціальних служб для 

молоді, служба у справах неповнолітніх, 
управління у справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.13. Відкрити Запорізькій обласний центр соціально-психологічної 

реабілітації неповнолітніх 
 

         2006 рік Обласний центр соціальних служб для 
молоді, служба у справах неповнолітніх 
облдержадміністрації 

 
5.14. Сприяти формуванню здорового способу життя учнівської молоді 

шляхом залучення її до занять спортом, сприяти проведенню на території 
області всеукраїнських акцій “Я досяг успіху без куріння”, “Палити 
заборонено!”, “Я не продаю спиртні напої неповнолітнім”, “Я не продаю 
сигарет неповнолітнім” та забезпечувати проведення рейдів з виявлення 
точок продажу сигарет та спиртних напоїв неповнолітнім 

 
         2005 – 2010 роки Управління освіти і науки, управління у 

справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
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5.15. Установити і розвивати зв’язки з громадськими організаціями,                

у тому числі міжнародними, для підтримки програм ресоціалізації 
наркозалежної молоді, використовувати з цією метою можливості 
благодійних фондів сприяння боротьбі з наркоманією. 

 
          2005 – 2010 роки 
 

Управління у справах молоді та спорту, 
управління освіти і науки, охорони 
здоров’я  облдержадміністрації 

 
    5.16. Вжити невідкладних заходів щодо відновлення інфраструктури 

позашкільної роботи з дітьми та молоддю за місцем їх проживання, 
розширення мережі закладів, що організовують змістовне дозвілля 
неповнолітніх. 

   Забезпечувати оздоровлення й зайнятість дітей та учнівської молоді під 
час канікул, розширювати мережу трудових об’єднань старшокласників, 
таборів праці та відпочинку, пришкільних оздоровчих таборів. Тримати під 
особливим контролем оздоровлення й зайнятість дітей пільгових категорій. 

 
         2005 – 2010 роки  Управління освіти і науки, служба у 

справах неповнолітніх, управління у 
справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми  

 

5.17. Проводити облік учнів, які скоїли злочини та прийшли до закладів 
профтехосвіти засудженими  з відстрочкою покарання з метою соціальної 
адаптації в учнівському колективі.  
 
         2005 – 2010 роки Управління освіти і науки облдержадмі-

ністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
5.18. Активізувати діяльність громадських формувань з охорони 

громадського порядку у вищих навчальних закладах із залученням до їх 
роботи викладачів та студентів. 

 
         2005 – 2010 роки Управління освіти і науки облдержадміні- 

страції, УМВС України в Запорізькій 
області, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
5.19. Рекомендувати керівникам місцевих телекомпаній забезпечити 

орієнтацію телепрограм на прищеплення молоді загальнолюдських цінностей 
і національних духовних традицій, започаткувати науково-інформаційні 
програми для дітей з питань пропаганди здорового способу життя, правової 
освіти неповнолітніх та молоді, запобігання негативним проявам в їх 
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середовищі. 
 

         2005 рік Управління внутрішньої політики та 
інформації,  охорони здоров’я,  освіти і 
науки, у справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, Запорізька обласна 
державна телерадіокомпанія, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.20. З метою залучення молоді до активного громадського життя та   

запобігання   її   антисоціальній   поведінці сприяти проведенню на території 
області всеукраїнських акцій “Антинаркотик”, “Життя без тютюнопаління”, 
“Тверезість” та забезпечувати проведення рейдів з питань запобігання 
негативним проявам у молодіжному середовищі. 

 
        2005 – 2010 роки 
 

Служба у справах неповнолітніх, управ-
ління охорони  здоров’я, освіти і  науки, у 
справах  молоді та спорту 
облдержадміністрації, УМВС України в 
Запорізькій області  

 
5.21. Забезпечити виконання регіональної програми організації 

фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, орієнтованої на 
створення спортивних клубів за місцем проживання дітей і молоді, 
спеціалізованих спортивних класів у загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах. Забезпечити залучення до занять фізичною 
культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей з 
малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до 
правопорушень. 

 
         І півріччя 2006 року, 

  постійно 
Управління у справах молоді та спорту, 
освіти і науки,  містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства, служба у справах 
неповнолітніх облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
5.22. Активізувати використання можливостей засобів масової 

інформації для розшуку дітей, які пропали безвісті. 
 

     Постійно Управління з питань внутрішньої 
політики та інформації 
облдержадміністрації, служба у справах 
неповнолітніх облдержадміністрації, 
Запорізька обласна державна 
телерадіокомпанія, УМВС України в 
Запорізькій області    
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6. Запобігання поширенню  
наркоманії, пияцтва та алкоголізму 

 
6.1. Продовжити виконання та удосконалення Програми протидії та 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів в Запорізькій області на 2004 – 2010 роки та інших діючих 
програм цієї направленості.  

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління охорони здоров’я,  освіти і 
науки, управління у справах молоді та 
спорту, служба у справах неповнолітніх 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
6.2. Двічі на рік проводити соціолого-психологічний моніторинг 

причин  поширення наркоманії, пияцтва та захворювання на СНІД в учнів-                       
ському  і студентському середовищі. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління освіти і науки,  охорони 
здоров’я, у справах молоді та спорту 
облдержадміністрації 

 
6.3. Проводити благодійні культурно-мистецькі та спортивно-масові 

акції з метою пропаганди здорового способу життя молоді. 
 

         Постійно Управління культури, освіти і науки, у 
справах молоді та спорту, служба у 
справах неповнолітніх 
облдержадміністрації 

 
6.4.   Установити   і   розвивати  зв’язки з громадськими організаціями, 

в тому числі міжнародними, для підтримки програм боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні, 
використовувати з цією метою можливості благодійних фондів сприяння 
боротьбі з наркоманією та наркобізнесом. 

 
          2005 – 2010 роки 
 

УМВС України в Запорізькій області, 
управління охорони  здоров’я,  освіти  і  
науки  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
 6.5. Запровадити сучасні методи раннього виявлення схильності дітей 

до наркоманії для проведення з ними індивідуальної роботи. Активізувати     
психологічний  і педагогічний антинаркоманійний вплив на учнівську та 
студентську молодь.   

 Продовжити практику проведення у навчальних закладах бесід про 
шкідливість вживання наркотичних та психотропних речовин, кримінальну 
відповідальність за пов’язані з ними операції. 
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        2005 – 2010 роки 
 

Управління  охорони  здоров’я,  освіти  
і науки, у справах молоді та спорту, 
служба у справах неповнолітніх 
облдержадміністрації, УМВС України в 
Запорізькій області  

 
  6.6. З метою наближення наркологічної допомоги безпосередньо до 
дитячого та підліткового середовища, спільно з районними відділеннями 
освіти розробити та затвердити графіки щомісячних консультацій лікарів 
наркологів, в освітніх закладах міста Запоріжжя та області.  

 
  2005 – 2010 роки 
 

Управління охорони здоров’я, освіти і 
науки  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
  6.7. Удосконалити механізми міжвідомчого співробітництва у сфері 
протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією та досвідом 
роботи, проведення спільних заходів, спрямованих на виявлення масштабів 
поширення    наркоманії   та   наркозлочинності    серед    різних   верств     
населення,   рівня  прихованості  такого    процесу та розмірів збитків, 
заподіяних цим явищем суспільству. 

 
         2005 – 2010 роки 

 

Управління охорони здоров’я,  освіти і 
науки облдержадміністрації, УМВС 
України в Запорізькій області, Запорізька 
та Бердянська митниці 

 
6.8. Вжити ефективних заходів протидії відтоку в незаконний обіг 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з підприємств, 
установ і організацій, яким видана ліцензія на діяльність, пов’язану з 
виробленням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, 
пересиланням, експортом, імпортом, відпуском та знищенням таких засобів, 
речовин і прекурсорів, а також  культивуванням, використанням для  проми-
слових цілей наркотиковмісних рослин. 

 
          2005 – 2010 роки 

 

УМВС України в Запорізькій області, 
управління охорони здоров’я облдерж-
адміністрації, ДКП фірма “Фармація”, 
Запорізька та Бердянська митниці 

 
6.9. Забезпечити стабільне функціонування існуючої мережі 

територіальних наркологічних закладів шляхом недопущення їх злиття з 
іншими медичними закладами, зменшення потужностей та погіршення 
матеріально-технічної бази. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління охорони здоров’я  облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 
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6.10. З метою підвищення   якості   медико-соціальної антиалкогольної   
та  антинаркотичної роботи забезпечити впровадження галузевих   стандартів   
медичних технологій діагностично-лікувального процесу у сфері 
наркологічної діяльності в роботу лікувальних та реабілітаційних закладів 
незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності. 

  
         2005 – 2010 роки 
 

Управління охорони здоров’я облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
6.11. На виконання Закону України від 19.12.95 “Про державне 

регулювання виробництва і торгівлі спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів” продовжити спільну 
роботу щодо виявлення та припинення каналів незаконного ввезення, місць 
зберігання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів.  

 
        2005 – 2010 роки 
 

Державна податкова адміністрація у Запо-
різькій області, УМВС України в 
Запорізькій області, Запорізька та 
Бердянська  митниці, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
6.12. Здійснити у межах наданих повноважень оперативно-

профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб, які 
зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються 
виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні 
засоби або психотропні речовини.  

 
        2005 – 2010 роки 
 

УМВС України в Запорізькій області, 
управління охорони здоров’я, служба у 
справах неповнолітніх 
облдержадміністрації 

 
6.13. Систематично проводити перевірки додержання вимог 

законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового 
відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари, казино, нічні клуби 
тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних 
засобів або психотропних речовин вживати заходів щодо припинення 
діяльності цих закладів. 

 
       2005 – 2010 роки 
 

УМВС України в Запорізькій області,  
служба у справах неповнолітніх облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
6.14. Інформувати правоохоронні органи про, так звані, “підозрілі” 

операції з контрольованими речовинами. 
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          Постійно Управління охорони здоров’я  облдерж- 

адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
6.15. Видати збірник “Нормативно-правові акти з питань обігу 

наркотичних речовин, психотропних засобів і прекурсорів”. 
 

       2006 рік Управління охорони здоров’я,  освіти і 
науки облдержадміністрації,  
УМВС України в Запорізькій області 

 
 

7. Протидія рецидивній злочинності 
 

7.1. Забезпечити взаємодію органів і установ виконання покарань з 
територіальними органами внутрішніх справ, місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань 
працевлаштування та розв’язання соціально-побутових проблем осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань в 
Запорізькій області, головне управління 
праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації, УМВС України в 
Запорізькій області, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

 
7.2. Здійснювати перевірки та узагальнювати стан виконання Закону 

України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі” і вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків у 
цій справі. 

 
         Постійно УМВС України в Запорізькій області, 

управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань  в 
Запорізькій області 

 
7.3. Провести моніторинг щодо кількості бездомних та осіб, які відбули 

покарання, їх соціального стану (необхідності у реєстрації, забезпеченні 
житлом, працевлаштуванні, пенсійному, медичному забезпеченні, 
встановленні громадянства, матеріальній допомозі та ін.) та підготувати 
інформацію щодо цього у розрізі територій.  
         2005рік  Головне управління  праці  та соціального 

захисту населення облдержадміністрації, 
управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань  в 
Запорізькій області, УМВС України в 
Запорізькій області 
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7.4. З метою підвищення освітнього рівня осіб, які відбувають 
покарання в установах виконання покарань, ужити заходів щодо реалізації 
права кожного на освіту шляхом забезпечення функціонування та 
фінансування існуючих загальноосвітніх навчальних закладів виправних 
установ області.  

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління освіти і науки облдержадміні-
страції,  управління Державного департа-
менту України з питань виконання 
покарань  в Запорізькій області 

     
   7.5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
30.08.2004 № 1133 “Про затвердження Державної програми соціальної 
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004-2006 роки”, 
розробити та затвердити регіональну Програму соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі. 

 
        2005 рік 
  

 Головне управління  праці  та соціального 
захисту населення облдержадміністрації, 
управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань  в 
Запорізькій області 

 
7.6. Забезпечити системний контроль за поведінкою неповнолітніх і 

молоді, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. 
 
          Постійно Служба у справах неповнолітніх,  

УМВС України  в Запорізькій області, 
управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань   
в Запорізькій області 

7.7. Опрацювати питання щодо створення обласного центру соціальної 
адаптації та місця його розташування, як об’єкта спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, за прикладом 
Київської міської державної адміністрації, що створила Центр соціальної 
адаптації жінок, які не мають визначеного місця перебування, з терміном 
перебування у Центрі від двох до дев’яти місяців. 
 
         2005 рік  Головне управління  праці  та соціального 

захисту населення, управління у справах 
молоді та спорту облдержадміністрації 

 
7.8. Забезпечувати комплексне медичне обстеження осіб, які відбували 

покарання, та бездомних, їх лікування у спеціалізованих медичних закладах. 
 

          Постійно  Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми    
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7.9. Опрацювати питання щодо можливості фінансових витрат 
стосовно паспортизації, реєстрації та встановлення громадянства особам, 
звільненим з місць позбавлення волі. 
                               
          2005 рік УМВС України  в Запорізькій області, 

управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань   
в Запорізькій області 

 
  7.10. Визначити заходи щодо дислокації міського центру соціальної 
адаптації або будинку нічного чи тимчасового перебування звільнених осіб, 
як об’єкта комунальної власності Запорізької міської ради. 

 
         2005 рік Головне управління  праці  та соціального 

захисту населення облдержадміністрації, 
Запорізький міськвиконком 

     
7.11. Організувати роботу в містах та районах області щодо 

безперешкодного пенсійного забезпечення та оформлення пенсій особам, які 
повернулися з місць позбавлення волі та мають на це право і бездомним. 
          Постійно Головне управління Пенсійного фонду 

України в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми    

7.12. Продовжити практику проведення спільних заходів між 
Запорізьким обласним центром зайнятості та управлінням Державного 
департаменту України з питань виконання покарань Запорізької області щодо 
побутового і трудового влаштування громадян, які відбували покарання. 

       
         Постійно Запорізький  обласний центр зайнятості, 

управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань в 
Запорізькій області 

7.13. Визначати перелік підприємств, організацій та установ, у межах 
встановленої квоти, для працевлаштування громадян, які звільнилися після 
відбуття покарання. 

       
         2005 – 2010 роки Запорізький  обласний центр зайнятості, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми    

7.14. Забезпечувати використання заброньованих робочих місць на 
підприємствах, організаціях та установах області для працевлаштування 
соціально - незахищеної категорії громадян з числа звільнених після відбуття 
покарання. 

       
          2005 – 2010 роки Запорізький  обласний центр зайнятості, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми    
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7.15. Сприяти працевлаштуванню громадян, які звільнились з місць 
позбавлення волі (за їх бажанням) на вільні робочі місця та додатково 
створені за рахунок надання роботодавцям дотацій з Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття. 

       
         Постійно Запорізький  обласний центр зайнятості, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми    
 

7.16. З метою запобігання злочинності та соціального влаштування 
сприяти працевлаштуванню членів непрацюючих сімей, у т.ч. неповнолітньої 
молоді. 
       
         Постійно Запорізький  обласний центр зайнятості, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми    
 

 
8. Охорона громадського порядку 

та безпека дорожнього руху 
 

8.1. З урахуванням криміногенної ситуації, пов’язаної з нелегальною   
міграцією, періодично проводити оперативно-профілактичні операції 
“Мігрант”, “Режим”, “Готель”, “Ринок” та інші з метою виявлення та 
перекриття каналів проникнення на територію області нелегальних мігрантів. 

 
         2005 – 2010 роки  
 

УМВС України  в Запорізькій області, 
УСБУ в Запорізькій області 

 
8.2. На виконання вимог Закону України “Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону” вжити заходів, 
спрямованих на забезпечення діяльності громадських формувань з охорони 
громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних 
інспекторів міліції.  
 
         2006 – 2010 роки Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 

УМВС України в Запорізькій області 
 

8.3. Продовжити роботу щодо розширення мережі громадських 
формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку та їх 
реєстрації. Визначити принципи та порядок заохочення громадян у разі їх 
участі в запобіганні злочинам та їх розкритті. 

 
         2005 – 2010 роки  
 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
УМВС України в Запорізькій області  
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8.4. Здійснити невідкладні заходи щодо заміни непридатної для 
експлуатації апаратури світлофорного регулювання, встановлення 
необхідних дорожніх знаків. Забезпечити   впровадження   технічних  засобів  
для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та нагляду за 
дорожнім рухом.  

 
          2005 – 2010 роки Головне управління промисловості та 

розвитку інфраструктури облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, міськвикон-
коми, УМВС України  в Запорізькій області  

 
8.5. Установити дійовий контроль за додержанням умов перевезення 

автомобільним транспортом небезпечних вантажів, передусім вибухових, 
отруйних, радіоактивних речовин тощо. 

 
          2005 – 2010 роки  
 

Головне управління промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміні-
страції, УМВС України в Запорізькій 
області 

 
8.6. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг і  

вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та 
безпечними умовами дорожнього руху проводити комплексне обстеження та 
своєчасний ремонт дорожнього покриття вулично-шляхової мережі області. 

 
          2005 – 2010 роки  
 

Служба автомобільних доріг у Запорізькій 
області, УМВС України в Запорізькій 
області, управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

 
8.7. Організувати проведення контрольних перевірок об’єктів 

дорожнього сервісу для забезпечення додержання вимог щодо комплексної 
забудови (наявність засобів зв'язку та місць зберігання автотранспорту), 
правил дорожнього руху. 

 
          2005 – 2010 роки  Служба автомобільних доріг у Запорізькій 

області, УМВС України в Запорізькій 
області 

 
8.8. Посилити контроль за додержанням учасниками дорожнього руху 

транспортної дисципліни. 
 

          Постійно 
 

УМВС України в Запорізькій області    
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9. Запобігання поширенню бродяжництва 

 
9.1. Забезпечувати комп’ютерний облік неповнолітніх осіб з 

неблагополучних сімей, схильних до вчинення правопорушень і 
бродяжництва, щоквартально здійснювати обмін інформацією стосовно цих 
осіб для забезпечення проведення цілеспрямованої виховної та 
роз’яснювальної роботи серед них, своєчасного реагування на вчинені ними 
правопорушення.  

 
         2005 – 2010 роки 
 

Управління освіти і науки, служба у  
справах неповнолітніх облдержадмініс-
трації, райдержадміністрації, міськвикон-
коми, УМВС України в Запорізькій області 

 
9.2. Забезпечити проведення  семінарів і нарад з метою координації 

зусиль  органів  виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,  громадських 
організацій, благодійних фондів і визначення заходів щодо запобігання 
бродяжництву. 

 
         2005 – 2010 роки 
 

Головне управління праці та соціального 
захисту населення, управління у справах 
молоді та спорту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  міськвиконкоми, 
УМВС України в Запорізькій області за 
участю громадських організацій та 
благодійних фондів 

 
 
 
 
 
 
 
Керівник апарату обласної  
державної адміністрації 

 
       

                                                Р.В. Дригинич 
 
 


