КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ
стану забезпечення публічної безпеки і
порядку, охорони прав і свобод людини,
інтересів суспільства і держави, протидії
злочинності, надання поліцейських послуг,
аналіз результатів роботи Валківського ВП
ГУНП в Харківській області за січень
2019 року

З початку року до Валківського відділу поліції надійшло 240 (торік
323), в порівнянні з минулим роком, зменшилось на 25,69 %, заяв та
повідомлень про правопорушення та інші події,
з них 33 (68) -51,5% зареєстровано до ЄРДР, 202 (торік 255) + 25,54 %
розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян»,
прийнято рішень за «спрощеною схемою» - 954, що становить 21,14 % від
загальної кількості реєстрації. (Рис.1)
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Рис. 1
Роботу відділу поліції направлено перш за все на розкриття
тяжких та особливо тяжких злочинів, крадіжок з домоволодінь
громадян, виявлення фактів збуту наркотичних засобів та
незаконного поводження з вогнепальною зброєю.
Реєстрація злочинів за січень місяць (рис.2)
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Рис.2

Якщо взяти по видам кримінальних правопорушень, з числа зареєстрованих:
 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень – 13 (в 2018 році 33);
 Згвалтування – 1 ( в 2018 році - 0);
 Крадіжки – 10 ( в 2018 році – 27);
Виявлено 1 факт незаконного обігу зброї, 1 незаконного поводження з
вогнепальною зброєю та 1 наркозлочин.
Зареєстровано по видах злочинів(рис.3)
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рис.3

На профілактичному обліку в Валківському відділі поліції знаходиться
109 осіб (поставлено на облік - 11, знято з обліку - 6);
 осіб, які допустили насильство в сім’ї - 56 ( поставлено на облік - 6, знято з
обліку - 3);
 раніше засуджених - 53 (поставлено на облік 5, знято з обліку – 3),з них
засуджених за нетяжкі злочини 8 осіб;
 раніше засуджених, які формально підпадають під дію Закону України «Про
адміністративний нагляд» 32 (поставлено на облік 2, знято з обліку - 2);
 раніше засуджених - адміннаглядних - 13 (поставлено на облік – 3, знято 1).
Працівниками Валківського відділу поліції постійно проводиться робота
щодо виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які
допускають порушення адміністративного законодавства. Протягом січня місяця
2019 року працівниками відділу поліції було складено 226 адміністративних
протоколів з яких 75 складено дільничними працівниками поліції, 4 - працівниками
ювенальної превенції, 146 - працівниками, які входять в групу реагування
патрульної поліції та 1 - працівниками дозвільної системи.
(рис. 4)
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рис.4
Всього складено адміністративних протоколів за січень місяць 2019 рік – 226, з яких :
- ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або не
проходження колекційної програми) – 1
- ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) – 44
- ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених
місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) – 39
- ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо
виховання дітей) – 2
- ст. 187 КУпАП (порушення правил адміністративного нагляду) – 11
- ст. 191 КУпАП (порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення
нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів ) – 1
- ст. 192 КУпАП (порушення громадянами строків реєстрації(перереєстрації) нагородної,
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік ) – 16
- ст. 176 КУпАП (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) – 3
- ст. 121 КУпАП ( Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил
користування ременями безпеки)- 51
- ст. 125 КУпАП (Інші порушення правил дорожнього руху)- 11
- ст. 126 ч.1 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або
не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного
документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - 2
- ст. 127 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху пішоходами велосипедистами та
особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) - 33
- ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) - 1
- ст. 133-1 ч.3 КУпАП (Відхилення від визначеного маршруту руху автобуса або
маршрутного таксомотора, незаїзд на автостанцію (автовокзал), якщо такий заїзд
передбачений розкладом руху автобуса) - 3

Станом на 01.02.2019 року в Валківському відділі поліції в провадженні
знаходиться 912 кримінальних проваджень, без врахування закритих – 895.
В громадських місцях, в тому числі на вулицях не відбувалось
правопорушень у січні місяці.
Загальна кількість кримінальних правопорушень за якими особі повідомлено
про підозру - 6, при цьому з числа зареєстрованих у звітному періоді – 4, з яких
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – 0, домашній арешт - 0,
особисте зобов’язання – 0.
Кількість кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове
розслідування – 24; з них направлено до суду із обвинувальним висновком 5 з
угодою - 2; закрито – 17 кримінальних проваджень.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

З урахуванням основних тенденцій розвитку криміногенної ситуації в області
та безпосередньо на території Валківського району, соціальних та економічних
чинників, що безпосередньо впливають на стан оперативної обстановки, вважаю за
доцільне:
1.
Підвищити ефективність розслідування кримінальних правопорушень
корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів,
крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами.
2.
Підвищити ефективність протидії незаконному обігу вогнепальної
зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
3.
Посилити превентивну роботу, надання якісних поліцейських послуг у
сфері забезпечення публічної безпеки і порядку з метою зниження рівня вуличної
злочинності, зменшення аварійності.
4.
На особистому контролі тримати роботу зі зверненням громадян,
взаємодії поліції з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
5.
Контролювати за станом дотримання законності під час розгляду та
реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші
події в підрозділі.
Також хочу доповнити, що діяльність Валківського відділу поліції продовжує
спрямовуватись на реалізацію визначених керівництвом Національної поліції
пріоритетних напрямків діяльності поліції основаних у 2018 році (рис. 5), а саме:
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