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У К Р А Ї Н А
МЕДВЕЖАНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
Дрогобицького району Львівської області
                                           ХLІ сесія    VІІ  скликання
Р І Ш Е Н Н Я

    від  29  травня  2020р. № 484         
     с. Медвежа

Про заслуховування інформації керівників Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Медвежанської  сільської ради.

Заслухавши інформацію дільничного офіцера поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Сосяка В.М. про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Медвежанської  сільської ради, враховуючи рішення Дрогобицької районної ради від 05.03.2020р. № 399 «Про виконання Комплексної програми забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та профілактики злочинності у Дрогобицькому районі за 2019 рік та затвердження відповідної програми на 2020 рік», висновок постійної комісії сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та гуманітарної і соціальної політики (протокол № 30 від 29.05.2020р.), відповідно до Законів України  «Про Національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», керуючись ст.26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада
 в и р і ш и л а :
	Інформацію  дільничного офіцера поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Сосяка В.М. про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Медвежанської  сільської ради взяти до відома.
	Звернути увагу керівників Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, що  внаслідок  занадто великої зони обслуговування дільничного офіцера поліції  на недостатньому рівні проводилася профілактична робота із запобігання правопорушень на території села.
	Дільничному офіцеру поліції В.Сосяку посилити  роботу у таких основних напрямках:

а) забезпечити інформування сільської ради та громадськості про результати перевірки за фактом протиправноговивезення щебнево- бітумної суміші з автодороги С 140426 у процесі проведення робіт з її експлуатаційного утримання на ділянці Лішня-Медвежа у травні 2020 року;
б) попередження крадіжок деревини з лісів населеного пункту;
в) попередження порушень Правил благоустрою села (самовільне зрубування зелених насаджень, спалювання сухої трави та бадилля, безприв’язне утримання собак);
г) забезпечення громадської безпеки при проведенні вечорів відпочинку молоді та інших масових заходів.
	Виконавчому комітетові сільської ради:

4.1.Спільно з Дрогобицьким ВП ГУНП у Л/о провести рейд щодо дотримання  суб’єктами підприємницької діяльності  на території села Медвежа  ліцензійних умов продажу підакцизних товарів.
4.2.Письмово попередити суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі про відповідальність за продаж підакцизних товарів без ліцензії і сплати акцизного збору та за торгівлю фальсифікованими спиртними напоями.
4.3.Ініціювати проведення у ІІІ кварталі 2020 року загальних зборів членів ГФ з ОГП «Самооборона села Медвежа» для обговорення питання державної реєстрації формування або його ліквідації (саморозпуску) відповідно до встановленого порядку.
4.4.Забезпечити підготовку і подання на обласний конкурс місцевих ініціатив на 2021 рік проекту «Придбання обладнання та інвентаря системи зовнішнього відеоспостереження та оповіщення Медвежанської сільської ради Дрогобицького району».
	Рішення надіслати Дрогобицькому ВП  ГУНП у Львівській області , Дрогобицькій районній раді, Дрогобицькій райдержадміністрації.
	Рішення оприлюднити на інформаційному стенді у п’ятиденний  строк з дня його прийняття.
	Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та гуманітарної і соціальної політики ( О.Кліщ ).




Сільський голова                                             С. Коваль






