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Про стан боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та
результати діяльності на території
Свалявського району
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
розглянувши
інформацію
Свалявського
відділення
поліції
Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності на території Свалявського району за 11 місяців
2016 року, враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада вирішила:
1.Інформацію Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Закарпатській області про стан
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на території Свалявського району за 11 місяців 2016 року взяти до відома.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики,
гласності та регуляторної політики.

Голова ради

М.Ливч

Додаток
до рішення районної ради
від 20.12.2016 р. № ___

ІНФОРМАЦІЯ
Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в
Закарпатській області про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності на території Свалявського району
Свалявським відділенням поліції Мукачівського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Закарпатській області протягом звітнього періоду
2016 року здійснено ряд заходів по зміцненню законності, посиленню охорони прав та
інтересів громадян, покращенню форм і методів роботи по забезпеченню публічної
безпеки та порядку. У відповідності до вимог наказів МВС України вживалися заходи
щодо покращення стану обліково-реєстраційної дисципліни та недопущення укриття
від обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
З початку року Свалявським відділенням поліції Мукачівського відділу поліції
ГУНП в Закарпатській області зареєстровано - 3816 заяв та повідомлень про вчинення
кримінальних правопорушень та інших подій, з яких:
- зареєстровано в ЄРДР - 663
- приєднано до ЄРДР - 133
- списано до справи з числа зареєстрованих -2639
- приєднано до іншого ЄО - 36
- складено протоколи про адміністративне правопорушення з числа зареєстрованих 258
- матеріали передано в інші ОВС - 9
Всього за звітний період 2016 року, в СВ закінчено 652 кримінальна проваджень, з
яких 94 кримінальних проваджень направлено до СУДУ обвинувальним актом, по 153
епізодам, з них із угодою про визнання; винуватості - 2, з угодою про примирення - 7,
відносно неповнолітніх - 9. По тяжких та особливо тяжких злочинах - 65, по 127 особам.
• Направлено до суду 1 кримінальне провадження про корупційні правопорушення
та 1 кримінальне провадження вчинене у бюджетній сфері.
• Закрито кримінальних проваджень – 558, з них по п.5,7 прокурором. Закрито
крикшальних проваджень по тяжких та особливо тяжких злочині -102.
• Направлено за підслідністю - 8 кримінальних проваджень.
• Приєднано (об’єднано) кримінальних проваджень - 5 1 .
• Залишок кримінальних проваджень станом на ЗО листопада 2016 - 379
• У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитки завдані на суму 440 тис., з яких відшкодовано - 282 тис.
• Слідчими в порядку ст. 208 ЮЖ України затримано 7 осіб.
• -Внесено до суду клопотань про обрання запобіжних заходів - 21, з ню «особисте
зобов’язання» - 1 1 , «домашній арешт -З», «тримання під вартою» - 7, які судом
задоволені.
• Внесено до суду клопотань про проведення обшуку - 40, задоволене судом - ЗО,
відмовлено - 10.
• Внесено до суду клопотань про проведення ГІСРД - 28, задоволено - 21 перебуває
па виконанні З, відмовлено - 4.

• - Клопотань про тимчасові доступи - 54, задоволено - 50.
Однією з найактуальніших проблем в районі є те, що ряд кримінальних
правопорушень скоюються особами в стані алкогольного сп’яніння та громадських
місцях. Постійно проводиться патрулювання вулиць м.Свалява та населених пунктів
району. За вказаний період притягнуто 146 осіб до адміністративної відповідальності,
передбаченої статтею 178 КпАП України та 44 особи притягнуто до адміністративної
відповідальності за вчинення дрібного хуліганства. Внаслідок вжитих заходів на
території району спостерігається зниження скоєння кримінальних правопорушень в
стані алкогольного сп’яніння та в громадських місцях.
Проводиться робота в профілактиці рецидивної злочинності. Станом на 01
грудня 2016 року на обліку в Свалявському ВП перебуває 126 раніше судимих осіб, з
яких: адміннаглядних - 10, формально підпадаючих під адміністративний нагляд - 42,
звільнених із місць позбавлення волі, які відбували покарання за злочини невеликої
або середньої тяжкості - 12, засуджених до покарань не пов’язаних із позбавленням
волі - 62.
З метою попередження рецидивної злочинності та належного контролю за
місцем проживання під облікових осіб на території району проводилися
відпрацювання населених пунктів району. Постійно проводяться перевірки за місцем
проживання раніше судимих осіб. В ході проведення даних заходів протягом
поточного періоду за матеріалами дільничних інспекторів судом відносно 14 раніше
судимих осіб встановлено адміннагляд по пункту «В», 18 адміннаглядних
притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил
адміністративного нагляду, 45 раніше судимих осіб притягнуто до адміністративної
відповідальності за різні правопорушення. Внаслідок вжитих заходів на території
району спостерігається зниження рецидивної злочинності.
З метою стабілізації оперативної обстановки, активізації індивідуальнопопереджувальної роботи з особами, які допускають правопорушення в сфері
сімейно-побутових відносин, вчиняють насильство в сім"ї, зловживають спиртними
напоями, на території району систематично проводилися відпрацювання населених
пунктів, в процесі яких інспекторами поліції здійснювалися подворові та по
квартирні обходи. Зокрема, протягом поточного періоду інспекторами Свалявського
ВП проведено певну роботу по використанню можливостей от. 173-2 КУпАП в
профілактиці правопорушень, що скоюються на грунті сімейно - побутових відносин.
За вказаний період складено 207 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП.
145 осіб поставлено на профілактичний облік в Свалявському ВП Мукачівського ВП
ГУ НП в Закарпатській області та їм винесено офіційне попередження про
неприпустимість вчинення насильства в сім"ї та 9 особам винесено захисний припис
за повторне протягом року вчинення насильства в сім"ї.
На профілактичному обліку в Свалявському ВП перебуває 285 осіб, з яких:
- адміннаглядних-10;
осіб, які формально підпадають під адміністративний нагляд - 42;
- звільнених з місць позбавлення волі за скоєння злочинів невеликої та середньої
тяжкості - 12
засуджених до мір покарання, не пов”язаного з позбавленням волі - 62;
- осіб, які вчинили насильство в сім’ї - 145;
- психічно-хворих, які перебувають на спеціальному обліку - 7;
- неповнолітніх – 7

З метою налагодження тісної співпраці з населенням та інформування про
роботу поліції з початку року проведено 53 виступи у трудових колективах та
навчальних закладах району, з яких 22 - сільські ради, 12 - підприємств, 19- шкіл.
Під час виступів висвітлювалася робота поліції, стан оперативної обстановки в
районі та конкретно взятому населеному пункті, надаспься правова дсмюмога
населенню в межах компетенції.
На даний час, допомогу в профілактиці правопорушень та розкритті
кримінальних правопорушень надають 70 членів громадських формувань та 28
громадських помічників ДОП, за їх участю розкрито 12 кримінальних
правопорушень по лінії загальнокримінальної спрямованості. Проте, їхня допомога
ще недостатньо ефективна.
За звітній період інспекторами поліції та поліцейськими Свалявського ВП було
складено 613 адміністративних протоколів. Виконано 43 приводи громадян в суд, на
судові засідання доставлено 105 осіб. Забезпечено охорону публічної безпеки та
порядку під час виконання рішень працівниками ДВС Свалявського району та під
час проведення масових заходів.
З метою попередження бездоглядності та безпритульності у дитячому
середовшці, захисту дітей від негативних впливів дорослих, втягнення їх у
аіггигромадську діяльність, профілактика іфимінальних та адміністративних
правопорушень працівниками поліції, спільно із службами у справах дітей
Свалявської РДА проводилися відпрацювання навчальних, торгівельних та
розважальних закладах району, місць масового скупчення молоді. Проводиться
активна робота із запобігання поширення пияцтва та тютюнопаління серед дітей,
недопущення продажу їм алкогольних напоїв, притягнення до відповідальності
дорослих осіб, які втягують підлітків до вживання спиртного. З цією метою,
протягом поточного періоду, спільно із службами у справах дітей РДА на території
району проведено 11 профілактичних рейдів. Також, з метою недопущення вчинення
насильства відносно дітей, а також скоєння злочинів та інших проступків, спільно із
представниками служби у справах дітей проведено обстеження 47 - неблагонадійних
сімей, в ходіяких проведено відповідні профілактичні бесіди. Ще одним
профілактичним заходом є проведення серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів бесід та лекцій на правову тематику. На території обслуговування
нараховується 34 загальноосвітніх шкіл, 1 - ліцей та Свалявський технічний коледж.
В даних закладах спільно із відділом освіти та науки РДА та керівництвом
Свалявського ВП проведено 15 виступів та лекцій на правову тематику.
Всього на території Свалявського району зареєстровано 863 власників зброї у
яких на зберіганні знаходиться 275 одиниці нарізної зброї, 638 одиниць гладко
ствольної зброї, 66 газових пістолетів та 68 спецзасоби.
За поточний період 2016 року дозвільною системою видано 42 дозволи на
придбання гладкоствольної зброї, продовжено 128 дозволів на право носіння та
зберігання вогнепальної гладкоствольної зброї.

Заступник голови ради

К.Стегура

