
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 
______________2020 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.  
 
 
 
 
 
 
 
             Міський голова                                                                         Полодюк М. І.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради 
від _______ 2020 р. № _____ 

 
Інформація 

 «Про стан криміногенної обстановки на території обслуговування  
Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області» 

 
За 5 місяців 2020 року на території обслуговування Шепетівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області було 
зареєстровано4104 повідомлення про кримінальні правопорушення та інші пригоди, проти 
3986 за аналогічний період 2019 року, ріст становить 3,0%. На кожне звернення 
працівниками поліції було належним чином відреаговано, кожне звернення було 
розглянуто в межах компетенції Національної поліції, прийнято відповідне рішення та 
надано вичерпні відповіді заявникам. 

Слідчими Шепетівського ВП за звітний період розпочато провадженням 456 
кримінальних проваджень. Закінчено розслідуванням 450 кримінальних проваджень. Із 
вказаної кількості закінчених проваджень 94 спрямовано до суду з обвинувальним актом, 
з них 4 щодо неповнолітніх. 

Закрито провадженням вперше у звітному періоді 354 кримінальних проваджень на 
підставі п.1, п. 2 ст.284 КПК України у зв’язку з відсутністю події та складу злочину. 

У звітному періоді направлено за підслідністю в інші органи 16 кримінальних 
проваджень. 

 
Станом на 31 травня 2020 року рівень кримінальних правопорушень (м. Шепетівкаі 

Шепетівський район)у розрахунку на 10 тис. населення, становив – 34,5злочина, тоді, як 
середньо обласний показник становив – 27,4 злочина. 

На території міста Шепетівказа 5 місяців поточного року вчинено301 кримінальне 
правопорушення, а тому рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення становив – 
71,6злочина. 

У 2020 році на території міста Шепетівка найбільш поширеними видами 
кримінальних правопорушень були: 

- крадіжки чужого майна – 89; 
- злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків -10; 
- спричинення тяжких тілесних ушкоджень -1; 
- розбійні напади – 2; 
- грабежі – 9; 
- шахрайства – 38; 
- хуліганства – 1. 

 
Із загальної кількості скоєних за 2020 рік кримінальних правопорушень:  

- жодного не вчиненоу складі групи осіб; 
- 2раніше судимими особами; 
- 7 в стані алкогольного сп’яніння; 
- 18 в громадських місцях; 
- 3 неповнолітніми. 

 
Причинами вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування 

Шепетівського ВП є: 
- економічна нестабільність зумовлена бойовими діями на сході країни; 
- світова економічна криза зумовлена гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусомSARS-CoV-2; 



 
- недостатній 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). 

 
Шепетівським відділом поліції підтримується тісна взаємодія з органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. Адже від того, наскільки ефективно налагоджена 
взаємодія між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними 
органами, залежить стабільність і правопорядок у місті, регіоні та авторитет державної 
влади в цілому. 

Рішенням ІХ сесії Шепетівської міської ради VІІ скликання від 28 квітня 2016 року 
№2 затверджено «Програму протидії та профілактики злочинності на території м. 
Шепетівка, а також покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності 
громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2020 роки».  

Варто зазначити, що до цього часу розвиток співробітництва між поліцією, органами 
влади та місцевого самоврядування і громадянами відбувався планомірно й формувався на 
ефективній науково обґрунтованій управлінській основі. При цьому великого значення 
набували державна стратегія і тактика протидії злочинності спільними зусиллями 
відомчих інституцій і суспільства. 

З огляду на викладене, з метою ефективної профілактики та протидії 
правопорушенням на пріоритетних напрямах службової діяльності Національної поліції 
необхідно продовжувати співпрацю, щодо встановлення комплексної системи відео 
нагляду на основі сучасних цифрових ІР систем в публічних місцях міста Шепетівка, які 
залишаються не перекритими на даний час. 

 
Згідно Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» та наказу МВС України № 133 відділом поліції здійснено ряд 
організаційних і практичних заходів щодо подальшого поглиблення роботи з населенням 
та громадськими формуваннями, їх залучення до підтримання громадського порядку, 
профілактики правопорушень і посилення боротьби зі злочинністю. 

Станом на 31.05.2020 на території обслуговування Шепетівського ВП діяли2 
громадські формування з охорони громадського порядку, в яких налічувалося 25осіб. 
Громадські формування створено на базі корпорації «Епіцентр Агро» та охоронної 
структури «Стражнік». Щоп’ятниці та суботи з 19:00 до 02:00 годин члени громадського 
формування разом з працівниками поліції беруть участь у патрулюванні вулиць та інших 
громадських місць. У їхньому розпорядженні знаходиться автомобіль з відповідними 
реквізитами громадського формування та досить ефективно діють на території м. 
Шепетівка під час патрулювання по місту та забезпечення  публічної безпеки  під час 
проведення масових заходів.  

 
Працівниками Шепетівського відділу поліції здійснено 5 рейдів по перевірці 

притонів, місць концентрації криміногенного елементу, раніше судимих та інших осіб, що 
перебувають на обліку в Шепетівському ВП. Проводились відпрацювання нічних 
розважальних закладів, місць відпочинку міської молоді, заходи по виявленню 
наркотиків. 

Працівниками поліціїу звітному періоді в місті Шепетівка задокументовано 1581 
адміністративне правопорушення. 



Дільничними офіцерами поліції сектору превенції було виявлено ряд 
адміністративних порушень, які безпосередньо впливають на стан правопорядку в місті 
Шепетівка, а саме: 

- по домашньому насильству (ст.173-2 КУпАП) задокументовано 
54адміністративних правопорушень; 

- виявлено 89порушень правил адміністративного нагляду (ст.187 КУпАП);  
- задокументовано 3 факти зайняття забороненими видами господарської діяльності 

(продаж самогону) ст. 164-16 КУпАП; 
 
Продовж 2020 року працівниками Шепетівського ВП ГУНП на території міста 

розшукано 1 злочинця, який переховувалися від слідства та суду і разом з тим було 
розшукано 1 особу, яка перебували на обліку, як безвісти зникла. 

 
За 2020 ріку громадян - жителів міста було вилучено за різні правопорушення 12 

одиниць мисливської зброї, проводились рейди та інші заходи по забезпеченню безпеки 
при поводженні з вогнепальною зброєю, особливо під час сезону полювання. 
Надзвичайних подій із застосуванням вогнепальної мисливської зброї не допущено. 

Станом на 31.05.2020 року штатним розписом передбачено 6посад дільничних 
офіцерів поліції сектору превенції, що обслуговують місто Шепетівка, усі 
укомплектовано.Дільничні офіцери поліції проживають на території обслуговування.  

Працівниками поліції Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області впродовж  
5 місяців 2020 року профілактовано167 осіб, з них: 

- адмінпіднаглядних - 7; 
- раніше судимих - 42; 
- умовно засуджених - 53; 
- психічно хворих – 17; 
- домашніх насильників 62. 

Стан роботи щодо протидії кримінальним проявам та профілактики 
правопорушень, аналіз криміногенної обстановки на території Шепетівського району 
регулярно висвітлювався співробітниками відділу в місцевих засобах масової інформації, 
зокрема, в місцевих газетах«День за днем», «Шепетівський вісник», на телебаченні 
телерадіокомпанії «ЛАЙК ТВ», а також в мережі Інтернет, – всього здійснено 98виступів 
та публікацій. Крім того, було проведено14 виступів перед громадою міста,а також 19 
лекцій на право виховну тематику перед учнями навчальних закладів міста. 
 
 
 
Т.в.о. начальника Шепетівського ВП  
ГУНП в Хмельницькій області 
підполковник  поліції                                                                    Рой В. Ю 
 


