
СПІЛЬНИХ ДІЙ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОМУНАЛЬНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  
КИЄВА», ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ ТА ПЕЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ  

ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ НА 2 0 1 7 -2 0 1 8  РОКИ

МЕТА М ЕМ ОРАНДУМ У: Скоординувати спільні дії Печерського управління поліції Головного управління 
Національної поліції у місті Києві, КП „Керуюча Компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
міста Києва”, Печерського районного в місті Києві військового комісаріату та Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо зміцнення громадської безпеки та порядку, підвищення ефективності протидії 
правопорушенням, вжиття заходів з благоустрою, захисту прав і свобод людини, забезпечення оборонної та 
мобілізаційної роботи

№
п/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні виконавці
Відмітка

про
виконання

1. Передати до Печерського управління поліції ГУ НІ І 
у місті Києві графічні матеріали з місцями 
розміщення несанкціонованої сезонної та стихійної 
торгівлі, незаконних малих архітектурних форм, 
самозахвату земельних ділянок та незаконного 
будівництва у Печерському районі

І квартал та 
при 

виявленні

Начальник відділу контролю за 
благоустроєм, начальник управління 
ЖКГ та будівництва, начальник 
відділу підприємництва, торгівлі та 
споживчого ринку, начальник відділу з 
питань майна комунальної власності



2. Провести нараду між представниками Печерського 
управління поліції ГУ НП у місті Києві, Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, 
Київського метрополітену та депутатами Київради 
(від Печерського району) щодо спільних дій з 
попередження несанкціонованої сезонної та 
стихійної торгівлі

II квартал

Заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), начальник 
відділу контролю за благоустроєм, 
начальник комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на 
них Печерського району»

3. Залучати представників Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації до рейдових перевірок 
місць розміщення несанкціонованої сезонної та 
стихійної торгівлі

За
скаргами, 
постійно 
(але не 
менше 
одного 
разу на 
місяць)

Начальник відділу превенції 
Печерського управління поліції ГУ 
НП у місті Києві, заступник голови 
РДА (відповідно до розподілу 
обов’язків), начальник відділу 
підприємництва, торгівлі та 
споживчого ринку, начальник відділу 
контролю за благоустроєм, 
представники комунального 
підприємства «Керуюча Компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Печерського району міста Києва», 
директор КП по утриманню зелених 
насаджень Печерського району м. 
Києва,
депутати Київської міської ради від 
Печерського району (за згодою), 
представники Громадської Ради при 
Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації (за згодою)

4. В передбачених законодавством (Кодексом України 
про адміністративні правопорушення) випадках і в 
межах повноважень проводити огляд речей, які є 
безпосереднім об’єктом правопорушення, складати 
протокол про вилучення, вилучати відповідні речі та

За
потребою

Печерське управління поліції ГУ НП у 
місті Києві, КП „Керуюча Компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Печерського району міста Києва”



зберігати їх до розгляду справи про адміністративні 
правопорушення уповноваженим органом в місцях, 
визначених в порядку, передбаченому постановою 
КМУ від 16 січня 2012 року № 17.

5. Запланувати рейдові перевірки місць самозахвату 
земельних ділянок та приміщень майна комунальної 
власності, незаконного будівництва у Печерському 
районі з залученням представників Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації

За окремим 
планом або 
за
потребою

Координатор:
заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), заступник 
начальника Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві 
(відповідно до розподілу обов’язків) 
Залучаються:
Начальник Управління Ж КГ та 
будівництва, начальник відділу 
контролю за благоустроєм, директор 
комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень 
Печерського району м. Києва, 
Печерське Управління Поліції ГУ НП 
у місті Києві, депутати Київської 
міської ради від Печерського району 
(за згодою), представники Громадської 
Ради при Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації (за 
згодою)

6. Надання відповідної оперативної допомоги 
Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації щодо з ’ясування осіб правопорушників 
для притягнення їх до адміністративної 
відповідальності за порушення Правил благоустрою 
міста Києва

За
скаргами,
постійно

Печерське управління поліції ГУ НП 
у місті Києві, заступник голови РДА 
(відповідно до розподілу обов’язків), 
начальник відділу контролю за 
благоустроєм, начальник відділу 
підприємництва, торгівлі та 
споживчого ринку, директор 
комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень



Печерського району м. Києва, 
громадські інспектори з благоустрою 
(за згодою)

7. Запланувати раптові перевірки несанкціонованих 
місць накопичення сміття. За наслідками 
перевірок приймати рішення відповідно до 
чинного законодавства

За окремим 
планом або 

за
потребою

Координатор:
заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), заступник 
начальника Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві 
(відповідно до розподілу обов’язків) 
Залучаються:
Начальник відділу контролю за 
благоустроєм, директор комунального 
підприємства по утриманню зелених 
насаджень Печерського району м. 
Києва, КП „Керуюча Компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Печерського району міста Києва” , 
Печерське управління поліції ГУ НП у 
місті Києві ,депутати Київської міської 
ради від Печерського району (за 
згодою), представники Громадської 
Ради при Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації (за 
згодою)

8. Залучення представників Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві до перевірок 
виконання правил благоустрою, несанкціонованої 
торгівлі, паркування автотранспорту на зелених 
зонах Печерського району

За
скаргами,
постійно

Координатор:
заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), управління 
патрульної поліції 
Залучаються:
Начальник управління житлово- 
комунального господарства та 
будівництва, начальник відділу



контролю за благоустроєм, директор 
КП „Керуюча Компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Печерського району міста Києва”, 
директор комунального підприємства 
по утриманню зелених насаджень 
Печерського району м. Києва, 
Печерське управління поліції ГУ НП у 
місті Києві, депутати Київської міської 
ради від Печерського району (за 
згодою), представники Громадської 
Ради при Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації (за 
згодою)

9. Запланувати рейдові перевірки місць розміщення 
газозаправочних пунктів на території Печерського 
району

За
потребою, 

але не 
рідше 

одного разу 
на квартал

Координатор:
заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), заступник 
начальника Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві 
(відповідно до розподілу обов’язків)

Залучаються:
Начальник управління житлово- 
комунального господарства та 
будівництва, начальник відділу 
контролю за благоустроєм, начальник 
відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, управління захисту 
економіки ГУ НП у місті Києві, 
депутати Київської міської ради від 
Печерського району (за згодою), 
представники Громадської Ради при 
Печерській районній в місті



Києві державній адміністрації (за 
згодою)

10. Запланувати рейдові перевірки місць розміщення 
автомобільних майданчиків (стоянок) на території 
Печерського району

За окремим 
планом або 

за
потребою

Координатор:
заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), заступник 
начальник Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві 
(відповідно до розподілу обов’язків) 
Залучаються:
Начальник управління житлово- 
комунального господарства та 
будівництва, начальник відділу 
контролю за благоустроєм, директор 
комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень 
Печерського району м. Києва, 
Печерське управління поліції ГУ НП у 
місті Києві, Печерська районна в місті 
Києві державна адміністрація, 
депутати Київської міської ради від 
Печерського району (за згодою), 
представники Громадської Ради при 
Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації (за згодою)

11. О бов’язкове залучення представників Печерського 
управління Головного управління Національної 
поліції у місті Києві до проведення робіт 3 
демонтажу МАФ та тимчасових споруд на 
території району

За окремим 
планом або

за
потребою

Координатор:
заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), заступник 
начальник Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві 
(відповідно до розподілу обов’язків) 
Залучаються:
Начальник відділу контролю за 
благоустроєм, Печерське управління



поліції ГУ НП у місті Києві, 
громадські інспектори з благоустрою 
(за згодою)

12. Надання інформації про результати оперативно- 
службової діяльності та про кількість складених 
адміністративних протоколів Печерським 
управлінням поліції ГУ НП у місті Києві

Раз на 
квартал

Заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), заступник 
начальник Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві 
(відповідно до розподілу обов’язків), 
начальник відділу контролю за 
благоустроєм, завідувач сектором 
взаємодії з правоохоронними органами 
та з питань запобігання і виявлення 
корупції

13. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю і ЗМІ забезпечити проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення 
Печерського району через засоби масової 
інформації про заходи, що проводяться в рамках 
Меморандуму про співпрацю

Постійно Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю і ЗМІ

14. 3 метою системного уточнення схем оповіщення 
та зв’язку, розрахунків сил та засобів

Щопівроку Начальник відділу моніторингу 
Печерського управління поліції ГУ НП



забезпечення громадського порядку провести 
спільне коригування та погодження вищеназваних 
планів:
- План цивільного захисту (дії органів управління 
та сил цивільної оборони при загрозі та 
виникненні надзвичайних ситуацій) Печерського 
району міста Києва
- План дій органів управління та сил цивільного 
захисту Печерського району міста Києва при 
загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру (план 
реагування на надзвичайні ситуації місцевого 
рівня)
- План цивільного захисту населення Печерського 
району міста Києва на особливий період
- План проведення евакуації населення та 
персоналу об ’єктів економіки Печерського району 
міста Києва у раз виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

у місті Києві, начальник відділу з 
питань надзвичайних ситуацій

15. Забезпечити оперативне взаємне інформування 
службою оперативного реагування 
райдержадміністрації та черговою службою 
Управління національної поліції про резонансні 
злочини та події на території району.

Постійно Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації, 
начальник Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві, завідувач 
сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та з питань запобігання і 
виявлення корупції, начальник служби 
оперативного реагування 
райдержадміністрації

16. Залучення представників Печерського управління 
поліції ГУ НП у м. Києві до спільних соціальних 
відвідувань сімей вразливих категорій та до 
засідань експертної групи з питань реалізації 
заходів соціального супроводу сімей (осіб), які

Постійно Заступник голови Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
(відповідно до розподілу обов’язків), 
заступник начальника Печерського 
управління поліції ГУ НП у місті Києві



перебувають у складних життєвих обставинах (відповідно до розподілу обов’язків), 
директор Печерського районного у м. 
Києві центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, Служба у 
справах дітей

17. Удосконалювати роботу спостережних комісій з 
надання особами, що звільняються, або 
звільнились з місць позбавлення волі, допомоги в 
соціальній адаптації.
Проводити вибірку осіб, які звільнятимуться, на 
основі матеріалів індивідуально-виховної та 
профілактичної роботи, аналізувати їх поведінку 
під час відвідування покарання, наміри щодо 
вчинення злочинів після звільнення. Відповідну 
інформацію надавати правоохоронним органам і 
структурним підрозділам адміністрації

Постійно Заступник голови Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
(відповідно до розподілу обов’язків), 
начальник відділу превенції 
Печерського управління поліції ГУ НП 
у місті Києві (відповідно до розподілу 
обов’язків), начальник управління 
праці та соціального захисту населення 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації, завідувач 
сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та з питань запобігання і 
виявлення корупції

18. Організувати заходи щодо утвердження здорового 
способу життя, направлені на профілактику і 
попередження алкогольної, тютюнової та 
наркотичної залежності молоді, запобігання 
поширенню в молодіжному середовищі BIJÏ- 
інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим 
шляхом, серед учнівської та студентської молоді у 
навчальних закладах системи освіти

Постійно Заступник голови Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
(відповідно до розподілу обов’язків), 
сектор ювенальної юстиції 
Печерського управління поліції ГУ НП 
у місті Києві, начальник управління 
охорони здоров’я, начальник 
управління освіти та інноваційного 
розвитку, начальник відділу у справах 
сім 'ї, молоді та спорту, служба у 
справах дітей

19. Забезпечити участь у апаратних нарадах, 
засіданнях Колегії Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації (як члена колегії) та

Постійно Керівник апарату Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації, 
начальник відділу превенції



інших заходах для координації дій з охорони 
громадського порядку, попередженні 
правопорушень, протидії злочинності і корупції в 
районі, охороні прав і законних інтересів 
громадян представника Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві

Печерського управління ГУ НП у місті 
Києві, начальник організаційного 
відділу, завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та з 
питань запобігання і виявлення 
корупції

20. Провести для співробітників Печерського 
управління поліції навчальні семінари щодо 
організації взаємодії органів та установ району під 
час проведення заходів по попередженню 
насильства в сім’ї. Спільно провести моніторинг 
стану організації проходження корекційних 
програм для осіб, які повторно вчинили 
насильство в сім’ї

Щопівроку Заступник голови Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
(відповідно до розподілу обов’язків), 
начальник відділу превенції 
Печерського управління поліції ГУ НП 
у місті Києві, Служба у справах дітей, 
Печерський районний у м. Києві центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

21. Забезпечити взаємодію відділу підприємництва, 
торгівлі та споживчого ринку Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації з 
Печерським управлінням Головного управління 
Національної поліції у місті Києві щодо 
забезпечення громадського порядку під час 
проведення сільськогосподарських ярмарків

Постійно Начальник відділу підприємництва, 
торгівлі та споживчого ринку, відділ 
превенції Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві

22. 3 метою попередження дитячої бездоглядності та 
безпритульності, зміцнення правопорядку серед 
дітей Печерського району міста Києва, службі у 
справах дітей спільно з сектором ювенальної 
превенції у складі відділу управління поліції у 
Печерському районі Головного управління 
Національної поліції в місті Києві проводити 
профілактичні рейди «Діти вулиці», 
«Комп’ютерний клуб», «Урок». Під час рейдів 
перевіряти місця найближчої концентрації людей, 
місця громадського відпочинку, прилеглі

Протягом
року,
за окремим 
графіком

Сектор ювенальної юстиції 
Печерського управління поліції ГУ 
НП у місті Києві, відділ превенції 
Печерського управління поліції ГУ 
НП у місті Києві, служба у справах 
дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації



території до станцій метро району на предмет 
виявлення бездоглядних та жебракуючих дітей, 
відвідувати за місцем проживання дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, не 
відвідують навчальні заклади без поважних 
причин, схильні до бродяжництва, перебувають у 
конфлікті з законом

23. Здійснювати взаємодію з управлінням поліції у 
Печерському районі Головного управління 
Національної поліції в місті Києві з метою 
отримання інформації про неповнолітніх, які 
схильні до правопорушень, вчинили злочини та 
перебувають на профілактичному обліку. 3 метою 
запобігання вчиненню повторних правопорушень 
та злочинів проводити профілактичні заходи з 
неповнолітніми, які перебувають у конфлікті 3 
законом, вивчати умови їх проживання, сприяти їх 
зайнятості у вільний від навчання час.

Протягом
року

Начальник сектору ювенальної 
превенції Печерського управління 
поліції ГУ НП у місті Києві, служба у 
справах дітей Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації, 
Печерський районний у м. Києві центр 
соціальних служб для сім 'ї, дітей та 
молоді

24. 3 метою підвищення рівня правових знань серед 
дітей сприяти проведенню в навчальних закладах 
району, тематичних правоосвітніх заходів за 
участю представників Служби у справах дітей та 
правоохоронних органів

Протягом
року

Сектор ювенальної превенції 
Печерського управління Головного 
управління Національної поліції у 
місті Києві, служба у справах дітей, 
управління освіти та інноваційного 
розвитку Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

25. Здійснення заходів, передбачених Законом 
України «Про військовий обов’язок і військову 
службу»:
1. Керівники житлово-експлуатаційних організацій, 
підприємств, установ та організацій незалежно від 
підпорядкування і форм власності, які здійснюють 
експлуатацію будинків, органи місцевого самоврядування, 
на які покладено ведення первинного обліку

Протягом
року

Заступник голови РДА (відповідно до 
розподілу обов’язків), начальник 
відділу превенції Печерського 
управління поліції ГУ НП у місті 
Києві, військовий комісар Печерського 
районного в місті Києві військового 
комісаріату, начальник сектору з 
питань оборонної та мобілізаційної



військовозобов'язаних і призовників, а також керівники 
інших підприємств, установ, організацій, навчальних 
закладів незалежно від підпорядкування і форм власності 
щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, 
зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) 
військових комісаріатів списки громадян України, які 
підлягають приписці до призивних дільниць.
2. Керівники підприємств, установ, організацій і
навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та 
форми власності на вимогу військових комісаріатів 
забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного 
віку до призовних дільниць.
3. Органи виконавчої влади, що здійснюють
реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, 
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 
зобов'язані:

Здійснювати реєстрацію за місцем проживання або 
перебування чи зняття з реєстрації призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в 
їхніх військово-облікових документах позначок військових 
комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або 
перебування на військовому обліку за місцем проживання 
або перебування.
4. Органи Національної поліції у встановленому
законом порядку зобов’язані за зверненням військових 
комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що 
ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і 
доставку до військових комісаріатів громадян, які 
ухиляються від виконання військового обов'язку. Також 
органи поліції мають надсилати у двотижневий строк до 
військових комісаріатів або органів місцевого 
самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про 
випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте 
повинні перебувати на військовому обліку.
5. Житлово-експлуатаційні організації, інші 
організації або підприємства та установи, що здійснюють 
експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні 
своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і

роботи Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації,
представники комунального
підприємства «Керуюча Компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Печерського району міста Києва» та 
ЖЕДів, відділ з питань реєстрації 
місця проживання / перебування
фізичних осіб.



військовозобов'язаних відповідним районним (міським) 
військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, 
селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку 
призовників і військовозобов'язаних стежити за 
виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил 
військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до 
військових комісаріатів.


