УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
«___» липень 2018 рокум. Шепетівка

№ _______

Про загальний аналіз криміногенної
обстановки на території м. Шепетівка
за I півріччя 2018 року
Розглянувши інформацію Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області “Про
загальний аналізкриміногенноїобстановки на території м. Шепетівказа I півріччя 2018
року», керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Шепетівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про загальний аналіз криміногенної обстановки на території м. Шепетівказа
I півріччя 2018 року взяти до відома згідно додатку до рішення.
2. Інформацію Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області «Про загальний
аналізкриміногенноїобстановки на території м. Шепетівказа I півріччя 2018 року»
заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету Шепетівської міської ради раз у
півріччя.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого
комітету Шепетівської міської ради Рачука В.І.

Перший заступник міського голови

Вихівський В. Б.

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від __ липня 2018 р. № __
Інформація
ШепетівськогоВП ГУНП в Хмельницькій області “Про загальний аналізкриміногенної
обстановки на території м. Шепетівка за I півріччя 2018 року»

-

За 6 місяців 2018 року на території обслуговування зареєстровано – 4719
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші пригоди, проти 4756 за аналогічний
період 2017 року, зменшення становить 0,8%.
Із загальної кількості до ЄРДР внесено 788 повідомлень, з яких 428 закрито та знято
з обліку на підставі ст.284 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, 3931 матеріал розглянуто працівниками відділу поліції та прийнято
рішення згідно Закону України «Про звернення громадян», з яких за результатами
розгляду складено 192 адміністративних протоколи, та 57 передано до інших органів
поліції.
На території м. Шепетівка станом на 30.06.2018 рівень кримінальних правопорушень
у розрахунку на 10 тис. населення, становив – 49,0 тоді, як середньо обласний показник
становить – 47,6.
Причинами вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування
Шепетівського ВП є:
економічна нестабільність зумовлена бойовими діями на сході країни;
низький рівень зайнятості населення міста і району;
відсутність надійної охорони майна зі сторони його власників;
відсутність належної адаптації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, що впливає
на ріст рецидивної злочинності;
неналежна організація дозвілля молоді, натомість велика кількість на території
обслуговування закладів торгівлі спиртними напоями в тому числі на розлив (кафе, бари,
пивні палатки, тощо).
Протягом звітного періоду 2018 року Шепетівським ВП розкрито 159 кримінальних
правопорушень із 396 вчинених, розкриття становить 41,3%, середньо обласне 38,1%. З
них розкрито 67 тяжких та особливо тяжких злочинів із 201 вчинених, розкриття
становить 48,2%, середньо обласне 42,1%.
Пріоритетними напрямками службової діяльності особового складу Шепетівського
ВП у звітному періоді 2018 року були:
1.Подальша реалізація заходів функціональної та структурної розбудови системи
Національної поліції.
Зокрема:
- упровадження правоохоронної діяльності, керованої аналітикою «Intelligenceledpolicing» (ILP), у першу чергу розвиток системи кримінального аналізу;
- CriminalInvestigation - реформування блоку кримінальної поліції та органів
досудового розслідування щодо створення служби детективів, а також щодо посилення
протидії організованій злочинності;
- розбудова комплексної системи реагування: розвиток ситуаційних центрів,
служби «102», системи управління нарядами поліції, розширення покриття відеонагляду в
населених пунктах;
- розвиток інститутів дільничних офіцерів поліції шляхом реалізації принципу
взаємодії з населенням на засадах партнерства («communitypolicing»);

2.Підвищення ефективності забезпечення публічної безпеки і порядку, зниження
рівня вуличної злочинності, зменшення аварійності дорожнього руху.
Зокрема:
- розвиток спроможностей патрульної поліції, формування у її складі груп тактикооперативного реагування, дорожньої патрульної поліції, уніфікації діяльності груп
реагування патрульної поліції та патрульної поліції, а також підвищення кваліфікації їх
працівників;
- упровадження «скандинавської моделі» забезпечення публічної безпеки і порядку
під час проведення масштабних масових заходів.
3. Підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних
правопорушень.
Насамперед:
- учинених організованими групами та злочинними організаціями, зокрема
створеними на етнічній основі, документування фактів бандитизму;
- учинених з використанням вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки;
- у сфері незаконного обігу вогнепальної, боєприпасів та вибухових речовин;
- у сфері незаконного обігу наркотиків, насамперед збуту, організації каналів
надходження їх в Україну та функціонування нарколабораторій;
- пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією та правопорушень у сфері
суспільної моралі.
4. Підвищення інформаційної безпеки підрозділів Національної поліції, розвиток
інформаційно-аналітичного забезпечення.
5. Формування професійного кадрового ядра Національної поліції України,
здатного надавати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства,
удосконалення системи професійної підготовки поліцейських, підвищення ефективності
діяльності із забезпечення внутрішнього контролю та запобігання корупції в органах та
підрозділах Національної поліції.
Стан роботи щодо протидії злочинності та профілактики правопорушень, а також
аналіз криміногенної обстановки на території міста Шепетівка та району регулярно
висвітлюється працівниками відділу поліції в місцевих засобах масової інформації,
зокрема, в газетах «День за днем», «Шепетівський вісник», на телебаченні
телерадіокомпанії «ЛАЙК ТВ», а також в мережі Інтернет, – всього здійснено 110виступів
та публікацій.
Керівництво Шепетівського відділу поліції приймало участь у всіх спільних заходах
з представниками місцевої влади щодо вирішення питань правоохоронної та
профілактичної роботи на території міста Шепетівка.

Т.в.о.начальникаШепетівського ВП
ГУНП в Хмельницькій області
підполковник поліції

Керуючий справами виконавчого комітету

КолесникА.В.

Рачук В. І.

