
 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проект        

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІІ скликання 

 
______ лютого 2022 р. № _____ 
м. Шепетівка 
 
Про хід виконання комплексної Програми  
спільних дій Шепетівського районного 
управління поліції Головного управління  
Національної поліції  в Хмельницькій  
області та Шепетівської  міської територіальної 
 громади щодо профілактики правопорушень 
та боротьби зі злочинністю на 2021-2025 роки  
 

 

На виконання Закону України від 22.06.2000 р. № 1835-14 «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку та державного кордону»,  Указу Президента України від 
19.07.2005 р. № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 
протидії злочинності», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію  начальника Шепетівського РУП ГУНП  у  Хмельницькій області  полковника 
поліції про хід виконання комплексної Програми  спільних дій Шепетівського районного 
управління поліції Головного управління  Національної поліції  в Хмельницькій  області та 
Шепетівської  міської територіальної  громади щодо профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на 2021-2025 роки взяти до відома (інформація додається). 
 
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-
економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів (голова комісії Г.Олійник.), 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та 
спорту (голова комісії  Н.Собчук). 
 

 
 
Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 
 

 
 
 
 

 
 
 



Додаток 
до рішення ___сесії міської  
ради VІІІ скликання 
від _______2022№ ______ 

 
Інформація 

про хід виконання комплексної Програми спільних дій Шепетівського районного 
управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області 
та Шепетівської міської територіальної громади щодо профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю на 2021-2025 роки 
 

Рішенням VI сесії  Шепетівської міської ради VIII скликання від 25.02.2021 № 7 
затверджено комплексну Програму спільних дій Шепетівського районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та Шепетівської міської 
територіальної громади щодо профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 
2021-2025 роки.  

Метою  Програми є забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства, протидія злочинності, поліпшення оперативної 
обстановки, подальше посилення боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної 
діяльності при взаємодії громадськості з поліцією та активній підтримці зі сторони органу 
місцевого самоврядування.  

За період існування Програми було досягнуто наступного: 
- підвищено рівень ефективності оперативного реагування органами поліції на заяви та 

повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також 
поліпшено оперативну обстановку на території Шепетівської міської територіальної 
громади; 

- здійснено превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання 
вчинення правопорушень; 

- посилено профілактичний вплив на осіб, від яких можна очікувати скоєння 
кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких та особливо тяжких, підвищено 
якість оперативно-профілактичної роботи; 

- здійснено забезпечення публічної безпеки і порядку на території Шепетівської міської 
територіальної громади, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, 
наркотичних речовин, попередження скоєння правопорушень дітьми; 

- здійснено аналіз причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 
адміністративних правопорушень та вжито заходів для їх усунення; 

- вжито ряд заходів з метою виявлення та припинення кримінальних і адміністративних 
правопорушень; 

- вжито заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю осіб і публічній 
безпеці, що виникли унаслідок вчинення кримінальних та адміністративних 
правопорушень; 

- вживаються заходи для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші 
обставини повідомити інформацію про себе; 

- активізовано діяльність громадських формувань з охорони публічного порядку щодо 
забезпечення охорони публічного порядку, виявлення та документування 
правопорушень, в тому числі по лінії роботи кримінальної поліції Шепетівського 
районного управління поліції; 

- посилено контроль за станом забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом 
залучення членів громадських формувань з ОПП до спільних заходів з працівниками 
поліції; 

- забезпечено координацію повсякденної діяльності з громадських формувань охорони 
громадського порядку; 



- вжито заходів щодо покращення стану матеріально-технічного забезпечення 
громадських формувань з охорони громадського порядку, організації їх повсякденної 
діяльності з боку працівників Шепетівського районного управління. 

 
Протягом 2021 року на території обслуговування Шепетівського районного управління 

поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області зареєстровано 
35020 повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, проти 31203 за аналогічний 
період 2020 року, зменшення становить 5,9%. На кожне звернення працівниками поліції 
належним чином відреаговано, кожне звернення розглянуто в межах компетенції 
Національної поліції, прийнято відповідне рішення та надано вичерпні відповіді заявникам. 

На території міста Шепетівка за 12 місяців минулого року вчинено 233 кримінальних 
правопорушення. 

Найбільш поширеними видами кримінальних правопорушень були: 
- злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків - 77; 
- крадіжки чужого майна – 58; 
- шахрайства – 14; 
- грабежі – 4; 
- хуліганства – 4. 
- спричинення тяжких тілесних ушкоджень -3; 
- розбійні напади – 1. 
Із загальної кількості скоєних за 2021 рік кримінальних правопорушень, скоєно злочинів:  
- 54 раніше судимими особами; 
- 4 вчинено у складі групи осіб; 
- 3 неповнолітніми. 
- 1 в стані алкогольного сп’яніння; 
- 9 в громадських місцях. 
Причинами вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування 

Шепетівського районного управління поліції є: 
- економічна нестабільність, зумовлена бойовими діями на сході країни; 
- світова економічна криза, зумовлена гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-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). 
Працівниками поліції у звітному періоді в місті Шепетівка задокументовано 4109 

адміністративних правопорушень. 
Також виявлено ряд адміністративних порушень, які безпосередньо впливають на стан 

правопорядку в місті Шепетівка, а саме: 
- по домашньому насильству (ст.173-2 КУпАП) задокументовано 55 адміністративних 

правопорушень;  
- виявлено 175 порушень правил адміністративного нагляду (ст.187 КУпАП);  
- задокументовано 7 фактів зайняття забороненими видами господарської діяльності 

(продаж самогону) ст. 164-16 КУпАП; 
- виявлено та задокументовано 173 факти керування транспортними засобами в стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст. 130 КУпАП) 
До   проведення    рейдів,   відпрацювань, заходів  по  розкриттю    злочинів в межах 

міста Шепетівки спільно із працівниками поліції долучалися громадські формування, станом 
на 01.01.2021 на території м. Шепетівка діє 2 громадські формування з охорони громадського 



порядку, в яких налічується 38 осіб. Громадські формування створено на базі корпорації 
«Епіцентр Агро» та охоронної структури «Стражнік».  

Протягом 2021 року на території членами громадських формувань, спільно з 
працівниками поліції здійснено 93 рейди, затримано 10 осіб за вчинення правопорушень. 

Фінансова підтримка з боку органів місцевого самоврядування у вигляді субвенцій дала 
можливість повноцінно існувати Комплексній Програмі спільних дій Шепетівського 
районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 
області та Шепетівської міської територіальної громади щодо профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на 2021-2025 роки та сприяла досягненню кращих результатів. 

Впродовж  2021 року до ГУНП в Хмельницькій області надходили кошти, з подальшим 
їх використанням для закупки паливо-мастильних матеріалів, (як і передбачено в Програмі), 
для здійснення рейдів та відпрацювань в межах міста Шепетівки. 

 
Фінансування Комплексної Програми спільних дій Шепетівського районного 

управління поліції головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та 
Шепетівської міської територіальної громади щодо профілактики правопорушень та боротьби 

зі злочинністю на 2021-2025 роки (гривні ) 
 

2021 рік 
Шепетівська міська рада 13.09.2021 60000,0 ПММ 60000,0 

РАЗОМ 60000,0 60000,0 
 
 
 
 
Начальник Шепетівського  
РУП ГУНП в Хмельницькій області  
полковник поліції                                                                                            Анатолій ЧУБЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Готував: 
 
Начальник сектору моніторингу Шепетівського 
РУП ГУНП в Хмельницькій області                                                                    Микола ДЕДЮК 
  
 
Погоджено: 
  
Голова комісії з питань соціально-економічного  
розвитку міста, планування бюджету, фінансів                                                Григорій ОЛІЙНИК 
     
 
 
Голова комісії з питань  охорони здоров’я,  
соціального захисту населення, освіти, культури,  
молодіжної політики та спорту                                                                               Наталія СОБЧУК                          
 

Секретар міської ради                                                                                                Роман ВОЗНЮК 

 

  


