
 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 

 
___ cерпень 2019 року                            м. Шепетівка                                          № _______ 

 

Про стан криміногенної обстановки  

на території обслуговування  

Шепетівського ВП ГУНП в  

Хмельницькій області.  

 

 

 Розглянувши інформацію Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області «Про 

стан криміногенної обстановки на території обслуговування Шепетівського ВП ГУНП в  

Хмельницькій області», керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про стан криміногенної обстановки на території обслуговування 

Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області взяти до відома згідно додатку до 

рішення.  

2. Інформацію Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області «Про стан криміногенної 

обстановки на території обслуговування Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій 

області» взяти до відома згідно додатку до рішення заслуховувати на засіданнях 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради раз у півріччя.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н. В.  
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Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від __ серпень 2019 р. № __ 

 

 

Інформація 

 «Про стан криміногенної обстановки на території обслуговування  

Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області» 

 

За 6 місяців 2019 року на території обслуговування було зареєстровано– 4858 

повідомлень про кримінальні правопорушення та інші пригоди, проти 4719 за аналогічний 

період 2018 року, ріст становить 2,9%.  

Із загальної кількості до ЄРДР внесено 677 повідомлень, з яких 279 закрито та знято 

з обліку на підставі ст.284 Кримінального процесуального кодексу України.  

Крім того, 4181 звернення розглянуто працівниками відділу поліції та прийнято рішення 

згідно Закону України «Про звернення громадян», з яких за результатами розгляду 

складено 176 адміністративних протоколів, та 42 передано до інших органів поліції.  

На території обслуговування Шепетівського ВП станом на 30.06.2019 рівень 

кримінальних правопорушень у розрахунку на 10 тис. населення, становив – 53,4 злочина 

тоді, як середньо обласний показник становить – 42,0. 

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 2019 року Шепетівським ВП розкрито 154 кримінальних 

правопорушень із 398 вчинених, розкриття становить 38,7%, середньо обласне 41,6%. З 

них розкрито 69 тяжких та особливо тяжких злочинів із 150 вчинених, розкриття 

становить 46,0%, середньо обласне 40,8%. 

 

Слідчими Шепетівського ВП за звітний період розпочато провадженням 652 

кримінальних проваджень. Закінчено розслідуванням 422 кримінальних проваджень. Із 

вказаної кількості закінчених проваджень 116 спрямовано до суду з обвинувальним актом, 

з них 6 щодо неповнолітніх. 

Закрито провадженням вперше у звітному періоді 306 кримінальних проваджень на 

підставі п.п.1, 2 ст.284 КПК України у зв’язку з відсутністю події та складу злочину. 

У звітному періоді направлено за підслідністю в інші органи 19 кримінальних 

проваджень. 

В оперативні підрозділи підготовлено та надано 427 доручень щодо проведення 

слідчих та розшукових дій. 

До Апеляційного суду направлено 5 клопотання щодо отримання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальним провадженням, які 

розпочаті за фактами вчинення тяжких чи особливо тяжких кримінальних правопорушень. 

 

За 6 місяців 2019 року на території м. Шепетівка і Шепетівського району було 

зареєстровано: 2 вбивства проти 3 у 2018 році, з яких 2 розкрито, розкриття становить 

100%, середньо обласний 100%;2 тяжких тілесних ушкодження, проти 5 у 2018 році, з 



яких 2 розкрито, розкриття становить 100,0% середньо обласний 94,4%;1 тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, проти 1 у 2018 році, з яких 1 розкрито, 

розкриття становить 100,0% середньо обласний 100,0%;1 зґвалтування, проти 1 у 2018 

році, з яких 1 розкрито, розкриття становить 100,0% середньо обласний 100,0%;4 розбої, 

проти 3 у 2018 році, з яких 4 розкрито, розкриття становить 100,0% середньо обласний 

72,7%; 13 грабежів, проти 10 у 2018 році, з яких 10 розкрито, розкриття становить 76,9% 

середньо обласний 66,7%;крадіжки 192 проти 192 злочинів у 2018 році, з яких розкрито 63 

злочини, розкриття становить 32,8%, по області 33,6%;крадіжки з квартир та приватних 

будинків 56проти 49 злочинів у 2018 році, з яких розкрито 25, розкриття становить 44,6%, 

коли по області становить 38,3%;крадіжки з транспортних засобів 4 проти 16 злочинів в 

2018 році, з яких розкрито 2, розкриття становить 50,0%, коли по області становить 25,8%; 

крадіжки мобільних телефонів 22 проти 29 злочинів в 2018 році, з яких розкрито 9, 

розкриття становить 40,9%, коли по області становить 28,7%;незаконне заволодіння 

транспортними засобами 5 злочинів проти 3 у 2018 році, розкрито 2, відсоток розкриття 

становить 40,0%, коли середньо обласний становить 56,5%; хуліганства 11 злочини проти 

4у 2018 році, розкрито 8 злочинів, відсоток розкриття становить 72,7%, коли середньо 

обласний становить 63,9%;4 незаконних поводження зі зброєю проти 2 злочинів у 2018 

році, розкрито 2, розкриття становить 50,0%, по області 72,3%;16 шахрайств проти 9 

злочинів у 2018 році, розкрито 3, розкриття становить 18,8%, по області 20,1%. 

Протягом 2019 року розшукано 2 злочинців, проти 6 – ти у 2018 році, залишок 

становить 15 осіб.Встановлено місце перебування 5 осіб, які знаходилася у розшуку як 

безвісно зниклі, проти 3 – х у 2018 році, залишок становить 7 осіб. 

Безпосередньо сектором кримінальної поліції розкрито 99 злочинів із 189, що було 

розкрито працівниками Шепетівського ВП ГУНП за 6 місяців 2019 року. Відсоток 

розкриття становить 52,4% середньо обласний становить 39,4%. 

Протягом  звітного періоду розкрито 36 кримінальних правопорушень, вчинених у 

минулі роки, по яких особи встановлено, з них 19 - це тяжкі та особливо тяжкі. Питома 

вага розкритих від кримінальних правопорушень, що перебували в провадженні становить 

2,8%, середньо обласний 2,4%. 

 

З початку поточного року дільничними офіцерами розглянуто 767заяв 

некримінального характеру, по результатам яких складено 67 протоколів (8,7 %), по 

області – 6,3 %, розкрито58 злочинів загально-кримінальної спрямованості, що становить 

30,7 % від розкритих відділом поліції усього (по області 30,6 %). 

За звітний період задокументовано 652 адміністративних правопорушень. 

Навантаження на 1 ДОП становить 50,2 протоколів (по області – 50,2).       

Із складених адміністративних протоколів керівництвом ВП розглянуто 371 

протокол, з них по 95 накладено стягнення у вигляді «попередження» (25,6 %), по області 

– 18,6 %, по іншим прийнято рішення про накладення стягнення у виді «штраф»;  244 

протоколи направлено на розгляд до суду, при цьому до відділу поліції надійшли 

постанови про їх розгляд лише відносно 105 (43,0 %), по області, 40,7 %,37 направлено на 

розгляд адмінкомісії, на даний час розглянуто – 26 протоколів (70,2 %),  по області –35,6 

%. 

По постановах накладено штрафів на суму 1190372 грн., з яких сплачено 679377 

грн., що становить 57,1 % (по області – 57,2 %). 

По матеріалах дільничних офіцерів поліції відносно 10 осіб, які формально 

підпадали під дію Закону України „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими 

з місць позбавлення волі”,  встановлено адміннагляд та відносно 2 продовжено. 

Станом на 30.06.2019 дільничними офіцерами поліції складено 10 протоколів за 

зайняття забороненими видами господарської діяльності. 

На території обслуговування Шепетівського ВП діє 3 громадські формування з 

охорони громадського порядку, в яких налічується 60 членів. Громадські формування 



створено на базі корпорації «Сварог Вест Груп», охоронної структури «Стражнік» та  

Грицівської об’єднаної територіальної громади «Фортуна-Безпека». 

 

Інспекторами з ювенальної превенції СП під час проведення профілактичних заходів 

у 2019 році виявлено 17 неповнолітніх правопорушників.На профілактичному обліку 

перебуває 14 осіб, відносно яких заведено обліково-профілактичні справи 

Посилено адміністративний вплив на батьків, які не виконують обов’язок по 

вихованню дітей, працівниками сектору складено 36 адміністративних протоколів. 

Досягнуто певних результатів щодо профілактики кримінальних правопорушень 

вчинених неповнолітніми, у звітному періоді виявлено та задокументовано 3 

адміністративні правопорушення за фактами продажу неповнолітнім алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів. 

 

Станом на 30 червня 2019 року в дозвільній системі Шепетівського ВП згідно 

автоматизованої бази даних «Арсенал» на обліку перебувало 1499 власника зброї, які 

мають у своєму користуванні 1844 одиниці зброї, а саме: 

- 1778 гладко ствольної зброї; 

- 77 нарізної зброї. 

Також на обліку перебуває 108 власника газової зброї, які мають у власному 

користуванні 109 одиниці газової зброї та 125 власників спецзасобів, а також 4 об’єкти 

дозвільної системи, де зберігається 191 одиниця зброї. 

На протязі звітного періоду поточного року за різні правопорушення працівниками 

відділу до адміністративної відповідальності притягнуто 36 власника мисливської зброї, в 

тому числі - 3 за незаконне зберігання зброї, у яких вилучено 36 одиниці зброї. 

За звітний період проведено 24 оперативно-профілактичних відпрацювань. 

На протязі поточного року не допущено надзвичайних подій, пов’язаних зі 

зберіганням та використанням мисливської зброї. 

 

Працівниками СРПП було зареєстровано в ЄО 4844 повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події, здійснено 5508 виїздів за повідомленням лінії «102», з яких 

1923 кримінального характеру. Розкрито 22 кримінальних правопорушення з 189 

розкритих відділом поліції, розкриття становить – 11,6%, середньо обласний – 8,5%. 

Складено всього 2734 адміністративних протоколів. 

Перевірено осіб: 

- (домашній арешт) - 136; 

- (адміністративний нагляд) - 206; 

- (власники мисливської зброї) – 433; 

- (дітей, які перебувають на профілактичному обліку) – 40. 

Затримано осіб: 

- за адміністративні правопорушення – 0; 

- за кримінальні правопорушення – 3; 

- які перебувають  у розшуку – 0. 

За 6 місяців 2019 року на території м. Шепетівка і Шепетівського району було 

зареєстровано: 9 порушень Правил дорожнього руху з травмованими, проти 7 у 2018 році, 

з яких 3 розкрито, розкриття становить 33,3%, середньо обласний 37,6%; 1 порушення 

Правил дорожнього руху з смертельними наслідками, проти 2 у 2018 році, з яких 0 

розкрито, розкриття становить 0,0% середньо обласний 40,9%. 

На території обслуговування Шепетівського ВП за 6 місяців 2019 року вчинено: 52 

кримінальних правопорушень в громадських місцях проти 48 в 2018р., динаміка8,3%, 

питома вага до зареєстрованих 13,1%, по області 5,5%;0 - раніше судимими особами проти 

2 в 2018р.; 8 групою осіб проти 0 в 2018р.; 0 неповнолітніми, проти 1 в 2018р.;1 в стані 

алкогольного сп’яніння, проти 3 в 2018р. 

 



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 97виступів 

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 та населених пунктів району. 

 

 

Доповідь закінчив, дякую за увагу. 

 

Т. в. о. начальника Шепетівського ВП  

ГУНП в Хмельницькій області 

полковник поліції                                                                             Краковецький Ю. Г. 

 


