УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.02.2020

Шепетівка

№ 62/2020-р

Про стан боротьби зі злочинністю
та
корупцією,
забезпечення
законності та правопорядку, прав і
свобод громадян у 2019 році
На підставі статей 2, 6, 13, 25, 31, 35, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», розпорядження голови районної державної
адміністрації від 19.02.2020 №17/2020-р/к «Про відпустку Бузиля
В.В.»,враховуючи інформацію про стан криміногенної ситуації в районі та
заходи щодо забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на
території району за підсумками 2019 року (додається):
1. Відзначити, що не зважаючи на скоординовані зусилля
правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, криміногенна ситуації на території району залишається
складною.
2. Керівникам правоохоронних органів, спираючись на досягнуті
позитивні тенденції, вжити спільних скоординованих заходів для подальшого
зменшення рівня злочинності і покращення стану правопорядку на території
району.
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад, сільським головам
спільно з правоохоронними органами району:
3.1. Виконувати завдання та заходи програм по профілактиці і боротьбі зі
злочинністю, які були прийняті на сесіях районної ради:
3.1.1. Програми покращення координації та повсякденної (оперативної)
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на
території Шепетівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
сесії районної ради 7-го скликання від 04.03.2016 №41/5-2016.
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3.1.2. Комплексної програми профілактики злочинності у Шепетівському
районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради 7-го
скликання від 30.11.2016 №3/12-2016.
3.1.3. Комплексної програми використання трирівневої моделі у
профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території
Шепетівського району на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням сесії
районної ради 7-го скликання від 19.04.2017 №20/17-2017.
3.2. Забезпечити проведення профілактичних заходів з метою запобігання
підліткової злочинності, виявлення та постановки на облік неповнолітніх
правопорушників і дорослих осіб, які втягують їх у протиправну діяльність,
виявлення і припинення насильства в сім’ї, дитячої бездоглядності.
3.3. Удосконалити механізм направлення осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, для працевлаштування у міськрайонний центр зайнятості
населення, організації соціального контролю і супроводу, проведення
індивідуальної профілактичної роботи з цією категорією громадян.
3.4. Організувати проведення профілактичних заходів, з метою виявлення
осіб, які схильні до вчинення правопорушень, мають алкогольну та наркотичну
залежність.
3.5. До 1 червня 2020 року забезпечити проведення комплексних заходів
щодо недопущення незаконного вирощування нарковмісних рослин.
3.6. Вжити профілактичних заходів щодо недопущень порушень вимог
Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами району.
3.7. Проводити моніторинг стану забезпечення законності та
правопорядку в районі, з метою вжиття невідкладних заходів щодо
недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної
ситуації.
4. Рекомендувати міському відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Хмельницькій області:
4.1. Вжити організаційно-практичних заходів щодо поліпшення розкриття
злочинів, забезпечення особистої та майнової безпеки жителів району;
4.2. Систематично проводити роботу щодо профілактики правопорушень,
перевірку та контроль за особами, які перебувають на обліку (раніше
судимими, особами, які зловживають спиртними напоями, наркозалежними).
4.3. Організувати із залученням членів громадських формувань з охорони
громадського порядку проведення рейдів щодо виявлення осіб, які
зловживають алкогольними напоями та займаються самогоноварінням, фактів
розпивання спиртних напоїв у заборонених законом місцях, продажу спиртних
напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам.
4.4. У співпраці з відділом освіти, культури, молоді та спорту, службою у
справах дітей райдержадміністрації, об’єднаними територіальними громадами,
сільськими радами, провести комплекс заходів з метою поліпшення
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індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до правопорушень,
налагодження взаємодії щодо виявлення і направлення осіб, які вчинили
насильство у сім’ї, для проходження корекційної програми.
5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, іншим
виконавцям до 1 грудня 2020 року поінформувати районну державну
адміністрацію про виконання заходів, визначених цим розпорядженням.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови адміністрації

Сергій ПОНОМАРЬОВ
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
27.02.2020 № 62/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ

про стан боротьби зі злочинністю та корупцією, забезпечення законності та
правопорядку, прав і свобод громадян у 2019 році
На підставі повноважень районної державної адміністрації в галузі
законності і правопорядку, які визначенні ст.25 ЗУ «Про місцеві державні
адміністрації», на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації 28
лютого 2019 року заслуховувалось питання «Про стан боротьби зі злочинністю
та корупцією, забезпечення законності та правопорядку, прав і свобод громадян
у 2018 році». За підсумками обговорення і рішення колегії з цього питання було
прийняте розпорядження голови райдержадміністрації від 28.02.2019
№46/2019-р. Цим розпорядженням передбачалось вжиття спільних
скоординованих заходів правоохоронних органів, органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування для зменшення рівня злочинності і
покращення стану правопорядку на території району.
У 2019 році виконувались заходи районних програм по профілактиці і
боротьбі зі злочинністю, які були прийняті на сесіях районної ради:
1. Програма покращення координації та повсякденної (оперативної)
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на
території Шепетівського району на 2016-2020 роки – затверджена рішенням
сесії районної ради 7-го скликання від 04.03.2016 №41/5-2016.
2. Комплексна программа профілактики злочинності у Шепетівському
районі на 2016-2020 роки – затверджена рішенням сесії районної ради 7-го
скликання від 30.11.2016 №3/12-2016.
3. Комплексна программа використання трирівневої моделі у
профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території
Шепетівського району на 2017 - 2021 роки – затверджена рішенням сесії
районної ради 7-го скликання від19.04.2017 №20/17-2017.
Рішенням сесії районної ради від 22 лютого 2019 року виділено і було
профінансовано 30 тис. грн. на виконання заходів Комплексної програми
профілактики злочинності у районі.
Райдержадміністрацією з керівництвом ВП поліції протягом останніх
років також налагоджена взаємодія по веденню обліку злочинів і аналізу стану
злочинності окремо по району – селищній, сільським радам. Згідно статистики
останніх 10 років, з усіх зареєстрованих у Шепетівському міськрайонному
відділі поліції злочинів - третина вчиняється в районі (ОТГ, сільські ради,
селище Гриців), а решта, дві третини - в місті Шепетівці.
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На території обслуговування Шепетівського ВП (Шепетівський район і м.
Шепетівка) станом на 31.12.2019 рівень кримінальних правопорушень у
розрахунку на 10 тис. населення, становив – 88,3 тоді, як середньо обласний
показник становив – 76,1.
На території Шепетівського району станом на 31.12.2019 вчинено 391
кримінальне правопорушення, а тому рівень злочинності в розрахунку на 10
тис. населення становив – 32,6 злочина, що значно нижче ніж у місті та області.
За 12 місяців 2019 року на території Шепетівського району найбільш
поширеними видами кримінальних правопорушень були:
крадіжки чужого майна - 107;
хуліганств – 7;
грабежі – 5;
порушення ПДР з травмованими – 10;
злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків - 17;
шахрайства – 5;
незаконного поводження зі зброєю - 2;
незаконних заволодінь транспортними засобами - 3;
зґвалтувань – 1;
розбійних нападів -3;
вбивств – 1;
спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 5;
спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть
потерпілого - 1.
Із загальної кількості скоєних за 2019 рік кримінальних правопорушень:
6 вчинялося у складі групи осіб;
1 раніше судимими особами;
2 в стані алкогольного сп’яніння;
28 в громадських місцях;
5 неповнолітніми.
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.
На даний час на території Шепетівського району діє 2 громадські
формування з охорони громадського порядку, в яких налічується 51 особа.
Громадські формування створено на базі корпорації «Сварог Вест Груп» та
Грицівської об’єднаної територіальної громади - «Фортуна-Безпека».
Щоп’ятниці та щосуботи, з 19:00 до 02:00 години члени громадського
формування разом з працівниками поліції беруть участь у патрулюванні
населених пунктів Шепетівського району. У їхньому розпорядженні
знаходиться автомобіль Volkswagen Polo з відповідними реквізитами
громадського формування.
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Працівниками Шепетівського відділу поліції здійснено 38 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
сільської молоді, заходи по виявленню наркотиків.
Працівниками Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за
звітний
період
в
Шепетівському
районі
задокументовано
3390
адміністративних правопорушень.
Дільничними офіцерами поліції сектору превенції було виявлено ряд
адміністративних порушень, які безпосередньо впливають на стан
правопорядку в Шепетівському районі, а саме:
по домашньому насильству (ст.173-2 КУпАП) задокументовано 92
адміністративні правопорушення;
виявлено 39 порушень правил адміністративного нагляду (ст.187
КУпАП);
задокументовано 5 фактів зайняття забороненими видами
господарської діяльності (продаж самогону) ст. 164-16 КУпАП.
За 12 місяців минулого року у громадян - жителів району було вилучено
за різні правопорушення 27 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 31.12.2019 року штатним розписом передбачено 7 посад
дільничних офіцерів поліції сектору превенції, що обслуговують населені
пункти Шепетівського району. З них укомплектовано 5 посад, з яких лише двоє
дільничних офіцерів поліції проживають на території обслуговування. Крім
того, на віддалені дільниці виділено 3 службових автомобілі для дільничних
інспекторів сектору превенції, та один службовий автомобіль для оперативних
працівників.
Судова практика є критерієм практичного виконання положень Закону
України «Про запобігання корупції». А судова практика в нашому районі
наступна. У минулому році Шепетівським міськрайонним судом розглянуті
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією стосовно 5
посадових осіб, жителів району. Судом всі вони були визнанні винними у
вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 172-6 КУпАП – порушення
вимог фінансового контролю. На двох з них накладено адміністративне
стягнення у вигляді штрафу, а для інших трьох – справи були закриті у зв’язку
із закінченням строків, передбачених ст.38 КУпАП.
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», а також у соціальній мережі Facebook – всього 284 виступів та
публікацій. Крім того, було проведено 27 виступів перед громадою району та
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38 лекцій на право виховну тематику перед учнями навчальних закладів
району.

Керівник апарату адміністрації

Наталія ЛІННИК

