
                                                                                                       
 

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 27.02.2018 р. № 6 

 

Про затвердження звіту голови  

МГО «Правопорядок». 

 

 

Керуючись   статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   

 

Вирішили: Звіт голови місцевої громадської організації «Правопорядок» прийняти до 

відома та затвердити (додається). 
 

 

 

 

                   Міський голова                                             В. Сидоренко  

 

 

 

 

 



Звіт 
про виконану роботу МГО «Правопорядок» в період  

з 01.01.2018 по 30.12.2018. 
За вищевказаний час членами МГО «Правопорядок» проведено 700 чергувань, 

які здійснювались у вихідні і святкові дні. Проводилась охорона громадського 
порядку під час проведення міських святкових заходів і футбольних матчів. Для 
чергувань задіяні чотири члени громадського формування правопорядок: Кривошея 
С.І., Нагнойний О.О., Нагнойний С.О., Олійник А.А. 

Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по 
дотриманню режиму перебування на території міста у вечірній час, розпивання 
спиртних напоїв. 

Патрулювання здійснювалось по маршрутах затверджених апаратом міської 
ради. Особлива увага зверталась на збереження комунальної власності міста. 
Попереджено декілька крадіжок комунального та приватного майна.  

Під час чергувань з працівниками Лохвицького МПУМВС проводилась 
профілактична робота з водіями скутерів і мопедів, які порушували правила 
дорожнього руху; робота по охороні громадського порядку.  

Було виявлено осіб, що вживали алкогольні напої в громадському місці. На 
основі цього складено 6 протоколів за І ст. 178, 173 КупАП України – порушникам 
винесено попередження 

Під час патрулювання з працівниками поліції здійснювалася перевірка осіб, що 
перебувають під адміністративним наглядом. 

12.10.2018р. складено адмін. протокол за частиною ІІст. 173 КупАП України на 
гр. Л.В.М.  – винесено попередження.  

Систематично припиняли порушення санітарних норм на міському басейні та 
пляжах р. Сула та р. Артополот, а також проводились профілактичні бесіди про 
недопущення розпиття спиртних напоїв поблизу місць масового відпочинку 
громадян. 

За звітний період по міській програмі «Правопорядок» встановлено 6  камер 
відеоспостереження, планується встановлення трьох камер в районі 
залізнодорожнього вокзалу та в місцях де найбільше порушується громадський 
порядок.  

Проведено профілактичні бесіди по недопущення розпиття спиртних напоїв та 
збереження комунальної власності серед студентів Лохвицького механіко-
технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії. Подібні бесіди 
плануються провести на батьківських зборах і серед учнів міських шкіл. 

Проведено профілактичні бесіди з мешканцями м. Заводське 2002р. 
народження, які порушували режим перебування неповнолітніх в громадських 
місцях після 22.00 год. вечора. 

Сумісно з працівниками поліції систематично проводяться рейди на рахунок 
виявлення та документування випадків незаконного обігу наркотичних речовин.  

Проведено індивідуальні профілактичні бесіди з громадянами які схильні до 
вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Всього проведено 8 бесід. 

Планується проведення профілактичних бесід по недопущенні сепаратизму та 
протиправних дій в навчальних закладах міста. 

 
Голова ради МГО «Правопорядок»    С.І. Кривошея  
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