Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії
злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки
назва міської цільової програми

за 9 місяців 2020 року
1.Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од.
Відсоток виконаних
заходів, %
Виконаних
Невиконаних
23
11
67,65
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів
1.1 Інформаційно-просвітницька робота в закладах освіти столиці з питання:
1.1.1 Правової освіти та виховання, профілактики правопорушень бездоглядності,
безпритульності підростаючого покоління тощо.
1.7. Раннє виявлення, соціально-правовий захист та облік дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських
обов’язків, схильність до систематичного самовільного залишення місця
постійного проживання, вчинення насильства над дітьми, залучення до найгірших
форм дитячої праці, переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення
антитерористичної операції.
1.9.2.Виявлення реклами наркотичних засобів та проведення заходів з припинення
діяльності вказаних сайтів, встановлення і затримання винних осіб, вирішення
питання щодо притягнення до відповідальності рекламодавців та закриття сайтів.
Ліквідація такої зовнішньої реклами.
Всього
34

1.10.Відпрацювання місць найбільшої концентрації дітей і молоді та виявлення з їх
числа осіб, що перебувають в стані наркотичного, токсичного або алкогольного
сп’яніння.
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів
2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП),
підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та
інші) здійснити:
- придбання паперу та канцелярського приладдя;
- виготовлення типографічної продукції;
- придбання меблів для ДОП;
- придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання;
- проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та
протипожежних заходів комунальної власності;
- сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання;
- придбання
термопринтерів;
Причини
невиконання: Профінансовано на 21 %.
-придбання форменого одягу та речового майна для ДОП

2. Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники
Індикатори програми
Кількість результативних
Кількість індикаторів
Відсоток
Відсоток
показників, од.
програми,
од.
досягнутих,
виконаних,
%
%
Всього Виконано Невиконано
Всього Досягнуто Недосягнуто
101
0
101
0
5
0
5
0
Упродовж звітного періоду на виконання пунктів заходів програми
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), правоохоронними органами міста та громадськими
формуваннями здійснювалися організаційні та практичні заходи, спрямовані на
створення безпеки громадян, подальше покращення стану профілактичної роботи та
запобігання злочинності в місті Києві, які відображені у Додатку 2.
Протягом останніх років відбувається тенденція до зниження кількості вчинених
кримінальних правопорушень. Згідно даних ГУНП у м. Києві упродовж 9 місяців
2020 року на території столиці вчинено на 25,8% менше кримінальних
правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (30197 проти 40678), в
тому числі 10726 тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 24,7% менше ніж
у 2019 році (14247).
Рівень злочинності на 10 тис. населення зменшився та становить 102
кримінальних правопорушення (у 2019 році – 139).
На території столиці упродовж 9 місяців 2020 року спостерігається зменшення,
у порівнянні з 2019 роком, кількості зареєстрованих розбійних нападів (124 проти
190), грабежів (980 проти 1576), крадіжок (11528 проти 17784), у т.ч.: з
автотранспорту (786 проти 1201), з квартир (1911 проти 3330), кишенькових (701
проти 2107), шахрайств (3021 проти 4357), хуліганств (291 проти 301) та незаконних
заволодінь транспортними засобами (526 проти 678).
На 38 % зменшилось кількість кримінальних правопорушень, учинених
неповнолітніми у порівняні з минулим роком (148 проти 390). На 40% зменшилось
кримінальних правопорушень вчинених у публічних місцях (3175 проти 7936).
З метою попередження порушень чинного законодавства у сфері державної
безпеки Головним управління СБУ у м. Києві та Київській області проведено 969
профілактичних заходів, у т. ч. 84 у формі офіційного застереження. Проводяться
спеціальні
тренування
спрямовані
на
виявлення
недоліків
системи
антитерористичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та місць масового
скупчення людей. Відпрацьовано 188 фактів анонімних повідомлень, встановлено 18
псевдомінерів та 3 особам оголошено підозру. Розкрито 3 терористичні акти,
2 особам оголошено про підозру по кожному факту.
Київським міським громадським формуванням з охорони громадського порядку і
державного кордону «Муніципальна Варта» за звітний період проведено 1227
спільних патрулювання з працівниками поліції, із них 98 при проведенні масових
заходів. За результатами припинено 1050 протиправних діянь, складено 981
протоколів про адміністративне правопорушення та проведено 69 спільних
затримань.
3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
Протягом січня - вересня 2020 року заходи програми профінансовано на суму
38461,06 тис. грн, шо становить 42% від запланованого.
Виконувач обов’язків начальника управління
з питань взаємодії з правоохоронними органами
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