ЗВІТ
про результати службової діяльності Новоушицького ВнП ДВП
ГУНП в Хмельницькій області за 2018 рік
Упродовж 2018 року Новоушицьким ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області на
системній основі вживались заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня
правопорядку та публічної безпеки в районі. Службова діяльність першочергово
зосереджувалась на виконанні пріоритетних завдань, визначених Національною поліцією
України на 2018 рік.
З метою інформування громадськості про діяльність поліції слід зазначити, що
протягом звітного періоду поточного року до чергової частини Новоушицького ВнП
ДВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло 2337 заяв і повідомлень громадян,
(2641-2017р.), що на 11,5% менше аналогічного періоду минулого року, з яких 239
внесено до ЄРДР, (298-2017р.), що на 19,8% менше минулого року, 2098 розглянуто
відповідно до закону України «Про звернення громадян», (2333-2017р.), що на 10,5%
менше звітного періоду минулого року, з яких складено 382 протоколів про
адміністративне правопорушення, (337-2017р.), передано до іншого ОВС 53 заяви та
повідомлень громадян (90-2017р.).
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Слід зазначити, що збереглась позитивна динаміка щодо недопущення вчинення
зґвалтувань, розбоїв, незаконних заволодінь транспортними засобами, тту та хуліганство,
проте збільшилась кількість крадіжок з 85 до 86 у порівнянні з минулим роком (-1,2%),
хоча спостерігається зменшення крадіжок з приватних будинків громадян з 34 до 21 (38,2%) та крадіжок мобільних телефонів з 9 до 6 _-33,3%).
Проте, зважаючи на критичну економічну ситуацію не тільки на території
Новоушицького району, а й всієї Держави, відбувся ріст криміногенної ситуації в районі,
зокрема вчинюваних правопорушень, передбачених ст.185 КК України (180 проти 17917р.), на 133,3% ст. 186 ККУ грабежі (7 проти 3-17р.), на 100% ст. 263 ККУ незаконне
поводження зі зброєю (4 проти 2-17р.), на 60,0% крадіжки мобільних телефонів (8 проти
5-17р.), на 100% ст. 115 КК України (1 проти 0-17р.), на 20,0%.
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На однаковому рівні залишаються кримінальні правопорушення, передбачені ст. 185
ККУ (крадіжки з приватних будинків та квартир) (71 проти 71-17р.).
Слід зазначити, що за минулий рік на території району кількість скоєних
кримінальних правопорушень зменшилась на 19,8%.
За 2018 рік із зареєстрованих в поточному році кримінальним правопорушенням по
89-ді, особам повідомлено про підозру, в той час коли за аналогічний період минулого
року 84-рі, питома вага яких складає 57,6%, направлено до суду з обвинувальним актом
97 кримінальних правопорушень проти 86 в минулому році.
Не залишилась поза увагою ділянка роботи з протидії кваліфікованим злочинам у
сфері незаконного обігу наркотиків. Так, у 2018 році виявлено та зареєстровано 9
злочинів пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, з яких 3 пов’язаних із незаконним
збутом наркотиків (по 3 особам оголошено про підозру), відповідальність за що
передбачена ч. 2 ст. 307 КК України, 1 злочин передбачених ст. 309 КК України та 6
злочинів за ст. 310 КК України.
Упродовж року розшукано 1 злочинця та 5 осіб із числа безвісти відсутніх.
Залишок не розшуканих злочинців становить 3 особи.
Хмельницька область, одна з найперших, де запроваджено діяльність груп
реагування патрульної поліції, які здійснюють своєчасне реагування на заяви й
повідомлення про вчинені правопорушення та інші події. Крім цього, працівники, що
входять до складу ГРПП, забезпечують реалізацію принципу «community policing», а
також здійснюють інші превентивні заходи (адміннагляд, забезпечення безпеки
дорожнього руху тощо).
Щодобово публічну безпеку та порядок на території Новушицького району
забезпечують 2 екіпажі ГРПП. Працівники ГРПП забезпечені службовим
автотранспортом, автомобільними відео реєстраторами, нагрудними відеокамерами,
планшетними комп’ютерами, технічними засобами «Dragger Alkotest» для проведення
експертизи осіб, яких підозрюють у керуванні транспортними засобами у стані
алкогольного сп’яніння, спеціальними засобами та вогнепальною зброєю.
Так, з початку 2018 року працівниками СРПП за повідомленнями лінії «102»
здійснено 2063, з них: кримінальних – 620, по яких були прийняті відповідні рішення.
Крім того за звітний період перевірено (108 осіб, яким відповідно до рішення суду
встановлено адміннагляд, 293 - власники зброї.
Так, протягом 12 місяців 2018 року працівниками сектору реагування патрульної
поліції у взаємодії з іншими службами відділу проведено комплекс заходів по боротьбі з
пияцтвом, тютюнопалінням у заборонених місцях, забезпеченню безпеки та публічного
порядку, дотримання Правил дорожнього руху. Під час проведення означених заходів

було складено 2262 проти 1190-17р., адміністративних протоколів. Накладено штрафів
на суму 1014230 гривень. Стягнуто штрафів – 600277 гривень 58,6 % по області 51,0 %).
Із загальної кількості (2262) задокументованих правопорушень - 165 протоколів
спрямовано на розгляд суду та 169 протоколів на розгляд адміністративних комісій.
Районним судом у 105 випадках на правопорушників накладено стягнення у вигляді
штрафів, у 6 випадках накладено стягнення у вигляді адмінарешт, у 6 випадках
накладено стягнення у вигляді громадських роботи.
Сектором реагування патрульної поліції Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в
Хмельницькій області за 2018 рік здійснено ряд комплексних та організаційних заходів
по забезпеченню безпеки дорожнього руху, які вплинули на стан дорожньотранспортного травматизму на території обслуговування, розкриття злочинів, пов’язаних
з використанням транспортних засобів, здійснення нагляду за станом утримання
автомобільних доріг та вулиць, нагляду за технічним станом автотранспортних засобів,
здійснення агітаційно-пропагандистської роботи, організаційних заходів по
забезпеченню безпеки дорожнього руху.
Під час нагляду за дорожнім рухом виявлено 1796 порушень ПДР. В тому числі: 80
водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, 153
порушень ПДР пішоходами, 1563 інші порушення ПДР.
На даний час на території Дунаєвецького району сформовано 1 громадське
формування, а саме Громадське формування з охорони громадського порядку
«Патруль» на території Новоушицької ОТГ в якому налічується 76 членів, з яких 9
чоловік є власниками пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями
несмертельної дії. Основним завданням членів ГФ є надання допомоги дільничним
офіцерам поліції в забезпеченні публічного порядку та безпеки, розкритті злочинів та
виявленні правопорушень, які суттєво впливають на стан правопорядку. Діє дане
громадське формування на основі затвердженого Статуту, який погоджений з
керівництвом Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області поліції та має
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
Крім того, члени громадського формування активно приймали участь у забезпеченні
публічного порядку під час проведення масових заходів, які відбувалися на території
району. Під час проведення зазначених заходів не було допущено грубих порушень
публічного порядку, масових безпорядків, вчинення тяжких злочинів. Це стало
результатом спільних скоординованих та злагоджених дій, як з боку працівників поліції
так і з боку членів громадського формування.
Протягом 2018 року членами громадського формування проведено 159
патрулювання населених пунктів району, в ході чого за їх участю складено 45
адмінпротоколи розкрито 4 злочини.
Додатково членами громадського формування надавалася допомога дільничним
офіцерам поліції Новоушицького ВнП по проведенню профілактичної роботи з особами,
які зловживають спиртними напоями та допускають домашнє насильство. Налагоджена
тісна співпраця в організації профілактично - роз’яснювальної роботи серед населення
району.
Постійно Новоушицьким відділенням поліції вживаються заходи спрямовані на
покращення співпраці з представниками засобів масової інформації, а також постійно
вживаються різнопланові заходи.

З метою розширення тематики матеріалів у засобах масової інформації про
діяльність поліції, створення умов для безперешкодного ознайомлення представників
ЗМІ зі специфікою роботи поліції в Новоушицькому ВнП до спільних рейдів
залучаються журналісти. Так, в 2018 році проведено 3 спільних рейдів.
З метою недопущення неналежного використання та зберігання зброї за місцем
проживання її власників протягом 2018 року перевірено 658 власників вогнепальної
зброї та власників спецзасобів, прийнято громадян по лінії дозвільної системи 403,
продовжено дозволів на право зберігання 292. Під час перевірок власників зброї
виявлено ряд порушень правил зберігання, використання, перевезення зброї, вилучено
при цьому 5 одиниць зброї.
В напрямку забезпечення контролю за станом публічної безпеки і порядку,
підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, а
також у рамках «Програми протидії злочинності та профілактики правопорушень»
налагоджено ефективну співпрацю поліції з органами місцевого самоврядування, а саме
з бюджету міської ради було виділено 160 тис. гривень, з них 105 тис. гривень на
придбання та встановлення системи відеоспостереження на автошляхах
Новоушицького району, та 55 тис. гривень на придбання паливо-мастильних матеріалів,
планшетів, бодікамер.
Так, у 2018 році встановлено 9 відеокамер, з яких 0 камер з можливістю
розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, яка розташовані на виїздах з смт.
Нова Ушиця (напрямок Нова-Ушиця – Дунаївці, Нова Ушиця - с. Струга, та в центрі смт.
Нова Ушиця), відеосигнал яких виведено до чергової частини Новоушицького ВнП, що
дає можливість швидкого розкриття злочинів, підвищення ефективності прийняття
управлінських рішень при зміні оперативної обстановки на території району. А також, в
2019 році планується встановлення 1 (однієї) відеокамери (смт. Нова Ушиця).
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