
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про заслуховування інформації про стан законності,  
заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Києво-Святошинського  

РВ ГУ МВС України в Київській області на території району    
 

 
 

Відповідно до пункту 36 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Закону України  «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про 
стан законності та заходи щодо її зміцнення», заслухавши інформацію про стан 
законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Києво-Святошинського 
РВ ГУ МВС України в Київській області на території району,  районна рада 

  
в и р і ш и л а: 

 
Інформацію про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 

діяльності Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області на 
території району, що додається, взяти до відома. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Голова ради                                    Л.С. Шевчук 
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ІНФОРМАЦІЯ  

про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 
Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області  

на території району 
 
 

Протягом десяти місяців 2014 року Києво-Святошинським райвідділом 
вживались організаційні та практичні заходи щодо зміцнення правопорядку, 
охорони прав і свобод громадян, здійснення заходів щодо боротьби зі 
злочинністю, зміцнення іміджу міліції, повернення довіри громадян, посилення 
ролі дільничних інспекторів міліції, патрульно-постової служби та підрозділів, 
які безпосередньо працюють із населенням. 

 
РОЗГЛЯД ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ ПОДІЇ 
 

Протягом 10 місяців 2014 року до Києво-Святошинського РВ ГУМВС 
України в Київській області надійшло 20318 заяв і повідомлень громадян про 
кримінальні правопорушення та інші події, з яких 3879 – з ознаками 
кримінальних правопорушень. Для порівняння за аналогічний період 
минулого року до ЄО зареєстровано 18518 звернень, з яких 5136- з ознаками 
кримінальних правопорушень. Тобто відбувся ріст звернень громадян до 
правоохоронних органів та одночасно відбулося зменшення зареєстрованих 
звернень з ознаками кримінальних правопорушень.  

Аналізуючи звернення можна зробити висновок, що 1\3 частина заяв та 
повідомлень носить побутовий характер (сімейні сварки, неприязні відносини з 
сусідами). Інша частина звернень має в основі характер цивільно-правових 
відносин, що відносяться до компетенції судів загальної юрисдикції та інших 
державних органів. 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ 
 

За 10 місяців поточного року Києво-Святошинським райвідділом 
зареєстровано 3441 кримінальних правопорушень, у тому числі 1718 без 
урахування закритих за пп.1,2,4,6, ч.1 ст.284 КПК України проти 2232, без 
урахування закритих, в минулому році. В порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року спостерігається тенденція зменшення реєстрації злочинів на 
23,1%. Особи встановлені за 572 фактами кримінальних правопорушень, або 
(33,3%) проти 464 фактів в минулому році (20,8%). Таким чином 
спостерігається ріст питомої ваги повідомлень про підозру  за кримінальними 
правопорушеннями на 12,5%. 
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Також є позитивні тенденції у встановленні осіб за скоєння тяжких та 

особливо тяжких кримінальних правопорушень (ріст 13,2%). Так, за звітний 
період до ЄРДР зареєстровано 1517 тяжких та особливо тяжких кримінальних 
правопорушень, у тому числі 767 без урахування закритих. Особи встановлені 
за 209 кримінальним правопорушенням. Питома вага склала 27,2%. 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року зареєстровано 1594 
кримінальних правопорушень, в тому числі без урахування закритих - 906. 
Особи встановлені за  127 фактами, або 14%. 
 
По видах 10 місяців 2014 року: 
Умисні вбивства: 
Скоєно 11/ Розкрито10.  
Тяжкі тілесні ушкодження: 
Зареєстровано 6/4. 
ТТУ, що спричинили смерть потерпілого:  
Зареєстровано 2/1. 
Зґвалтування: 
Зареєстровано 1/1 
Розбої: 
Скоєно 13/10.  
Грабежі: 
Зареєстровано   40/8. 
Незаконні заволодіння: 
Зареєстровано 51/17  
Крадіжки: 

 
Зареєстровано 1409 фактів, без урахування закритих, 727. Особи 

встановлені  по 117 фактах. Питома вага 16,1%  
Протягом 10-ти місяців 2013 року зареєстровано 1946 фактів, без урахування 
закритих-1044. Особи встановлені по 165 фактах або 15, 8%. 

 
Для поліпшення боротьби зі злочинністю керівництвом районного 

відділу ініційована пропозиція щодо встановлення системи відеонагляду у 
громадських місцях з найбільшою кількістю населення та Києво-
Святошинською районною радою 6-го скликання затверджено рішення "Про 
затвердження Комплексної цільової програми профілактики злочинності 
«Правопорядок» у Києво-Святошинському районі на 2012-2015 роки" від 
02.03.2012 року №184-16-VІ та затверджено План заходів по організації 
встановлення вказаної системи, але на даний час остання залишається без 
фінансування. 
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РОБОТА СЕКТОРУ БНОН 
 

В суспільстві існує проблема 21 сторіччя, це так звана "чума"-
наркоманія, яка має тенденцію на поширення серед молоді.  

Незважаючи на те, що спостерігається збільшення виявлення 
правопорушень пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, я не буду 
зупинятися на позитиві. Існує проблема в доборі професійних кадрів по 
розкриттю злочинів вказаної категорії. (Так за звітний період було виявлено та 
задокументовано 158 фактів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних 
речовин)  

Задокументовано 24 факти пов'язаних зі збутом наркотичних засобів.  
З незаконного обігу вилучено 4473 гр. наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів, з яких:   
3335 гр. марихуани,  
17 гр. ацетильованого опію, 
1104 гр. макової соломки 
15 гр. амфетаміну, 
2 гр. метадону, 
16 гр. кокаїну  

На обліку в лікаря-нарколога на даний час перебуває  135 осіб, з них: 
з діагнозом наркоманія – 120, які епізодично вживають наркотики – 15. 

Хочу підкреслити, що боротьба з наркоманією, це проблема не тільки 
міліції, але і суспільства в цілому. Дане питання висвітлювалася на 
попередніх нарадах з проханням надати посильну допомогу в 
інформуванні райвідділу міліції та мене особисто щодо осіб, що 
проживають на ввіреній вам території та займаються розповсюдженням 
наркотичних та психотропних препаратів, тому  звертаюсь до шановних 
сільських голів та депутатів звернути на виявлення осіб вказаної категорії 
особливу увагу та взяти активну участь у викоріненні даної проблеми з 
нашого суспільства.   

 
ВУЛИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

 
  З метою профілактики, своєчасного виявлення та попередження 

злочинів, що скоюються в громадських місцях, розроблено 31 маршрут 
патрулювання спеціалізованими нарядами міліції, з них 13 маршрутів 
автомобільного патрулювання  та 16 маршрутів пішого патрулювання, але 
щільність перекриття є недостатньою, у зв’язку з великим некомплектом 
працівників патрульної служби та дільничних інспекторів. Молодь неохоче йде 
працювати до ОВС, так як матеріальне забезпечення існує на низькому рівні. 
Так міліціонер що прийшов на службу до ОВС отримує 1650 грн, дільничний 
інспектор-1850 грн. 
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      Також існує проблема забезпечення житлом працівників міліції, 
відсутність відомчих гуртожитків, тому просив-би шановних сільських 
голів та депутатів району звернути увагу на дану проблему та спільно 
віднайти шляхи її розв’язання. На даний час силами райвідділу 
здійснюється будівництво відомчого гуртожитку для працівників 
райвідділу в с.Хотів. 
 

РОБОТА СЕКТОРА ДІМ 
 

На обліку в районному відділі перебуває 1332 підоблікових осіб – це 384 
сімейних дебоширів, 521 умовно засуджених, 9 психічно хворих, 29 
адміннаглядних, 144 формальників, 245 раніше судимих за якими з боку 
дільничних інспекторів здійснюється постійний контроль та нагляд. 

За звітний період спостерігається збільшення скоєння злочинів на 
побутовому грунті, фактів скоєння насильства в сім"ї. 

З початку року дільничними інспекторами міліції розкрито 47 
кримінальних правопорушення. Складено 1095 адміністративних протоколів, з 
яких: за насильство в сім"ї-206 шт., дрібне хуліганство-144 шт., поява у 
громадському місці у нетверезому стані-311 шт., порушення правил 
адміністративного нагляду-74 шт.  

В кінці своєї доповіді хотілося б сказати, що працівниками міліції 
зроблено все необхідне для виконання покладених на них завдань, але для 
реалізації заходів передбачених Комплексною програмою профілактики 
злочинності в першу чергу необхідна значна фінансова підтримка з боку 
органів місцевого самоврядування, а протягом року до районного відділу не 
надійшло взагалі ніяких коштів для фінансової підтримки цієї програми, 
незважаючи на те що для оперативного реагування служб та підрозділів 
райвідділу по охороні громадського порядку на звернення та повідомлення 
громадян про скоєні кримінальні правопорушення та інші події необхідно 5100 
літрів бензину та 1200 літрів дизпалива, існує проблема проведення 
поточного ремонту службового автотранспорту. 

Також не всі дільничні інспектори міліції, що обслуговують населенні 
пункти району, мають опорні пункти міліції чи кабінети в сільських радах, 
необхідні для здійснення прийому громадян та проведення профілактичної 
роботи з підобліковим елементом. 

Так відсутні ПОГП в с.Петрівське та с.Гореничі. 
Відсутні окремі кабінети в наступних с/р: 
-Малютянська с/р; 
-Княжицька с/р; 
-Забірська с/р; 
-Гатнянська с/р; 
-Лісниківська с/р; 
-Ходосіївська с/р. 
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 Багато приміщень опорних пунктів міліції та кабінетів дільничних 
інспекторів потребують косметичного ремонту, зокрема це приміщення: 

-ПОГП м.Вишневе; 
-ПОГП с.Соф.Борщагівка. 
-ПОГП м.Боярка вул. Сєдова,11. 
-ПОГП м.Боярка, вул. Б.Хмельницького, 73/2. 
Кабінети в: 
-Шпитьківська с/р; 
-Горенська с/р; 
-Чабанівська сел./р; 
-Хотівська с/р; 
-В.Поштова с/р; 
-Білогородська с/р 

 
 
В.о. начальника сектору охорони 
громадського порядку Києво-Святошинського  
РВ ГУ МВС України в Київській області          В.Г. Макаров 


