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,Шановнuй ýiкrпоре lIеонilовачу !

за

надану вrожлrивiсть вксвiтдкти iнфармацiю перед
депутатським коргrусом Новоград-ВолинськоТ MicbKoi ради, щодо проведеноi

Щнро дяrqую

роботи Новоrрад*Волинсъким вiддiлом полiцii

з

питань

забезпечення

правопорядку.
Упродовж б мiсяцiв 201'6 року вх{итс ряд заJ(одiв з метою забезпеч€Еня rrрав i
свобод Iромадяý, рOзкриfiя i розслiдув&ння злочинiв, вiдшкодування завданих
ними збиткiв.
За звiтний перiод до Новоград-Вслинсъког0 ВП вiд жителiв MicTa надiйшло
4465 заяв i повiдомлеЕъ про кримiнальнi кравоlrорушення та iншi подii, якi
rrовiдомлеýь про вчитленi кримiнапьнi
BHeceHi до единого облiку, заяв
правоIIоруше}lЕя т8 iнmi подiil, за б мiсяцiв 20] 5 роцi {4400}.
Iз загалъноi кiлькоотi отриманих заяв та повiдомлень 81З заяви та
повiдомлень мали склад кримiналъного fiравопсрушення та були внесgншi до
Сдиного реестру досудоtsих розслiдувенъ (в 20l5p-764}, решта не м€IJIи озяак
злочину та були розгляýутi в порялку Закоку Укражи кПро звернекня громадян>>.
З заре€строваних д0 Сдиного реестру досудових розслiдувань 813
кримiнальних правопорушен ь.
18 злочкнiв категорii особливо тяжкi (минупий piK 6), питоiчtа вага
вст€жовлеЕня octб 44.4 Yо область 33,9Уt;
335 тяжкий (мкнулий piK 1З5}, пнтома ваrЕ} встаýовýення осiб 24,5 О/о ,
абхастъ 29,2 (минулий piK 54,8%);
304 середнъоТ тяжкостi (минулий piK 1,62), шитOма вага встановлеяшI осiб 26,0
Ио , обпастъ28,9Yо (минулий piK 51,9);
L56 невели,коi тяхскостi'(минулий piK 12З), питома вага встановдення осiб
26,9 Уо, область З*,7О/в (миrrулкйрiк 55,З%).
По видапд злочинiв: умиснФ вбивство * 4l4; грабiж * 19/8; розбiй - 5l4;
крадiжка - 481,196; крадiжки з квартир * 3al1,4, н8законне завOлодiння т.з
2,615 з них 1З/4 незакоЕ{ýе заволодiння двоколесню( траЕсIIорш{их засобiв;
5911.6, нез{lконне поводжеЕня зi зброею та босприЕасами шахрайотво 7/3, тяжкi тiлеснi ушхqдх{ення * 716.
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наркозлочин,нiстю на територti
обслуговування...Так прот:rоУ 2016 РокУ, працiвниками ВП було впяълено 21
злочин вказаноi категорii, з них 2 злочини гrсlв'язанi з розповсюдженням

Вжито ряд заходiв л0

боротъбi

з

наркOтичних засобiв та зЕешкоджено 2 наркопритони.
Тому нашi зусилля спрямованi в двох напрямках

* змsншеЕня попиту на
наркотики та знижешfiя riропозицii. У fiершому випадку ввели в прак:гику
закJIадах. Сподiваюсъ на допOмоry з цих питань з боку адмiнiстрацiй навчаJIьних
закладiв та зацiкавлених пiдроздiлiв органiв виконавчоi влади.

Щля прИпиненнЯ наркобiЗнесУ ocHoBEi зусилля зосередженi на припиненнi
дiялъностi наркотрафiкiв та осiб, якi займаються збутом наркотикiв.
Съогоднi в MicTi З2,7 вiдСоткiВ злочинiВ {84) вчиня€ться ранiше засудженими

- у cTaHi шIкогопъного

сп'янiння.
тому в дiялъностi пiлроздiлiв полiцii публiчноI безпеки акценти змiщено на
профiлактику таких злочинiв. На профiлактичний облiк додатково поставлено в
,о*у числi iз Законом <<Савченкоi} 54 особи звiльнених з мiсцъ позбавлення волi
особами, а такоЖ близько 14,4 вiдсоткiв (37)

(по Закону <<Савченко> 15),

За б мiсяцiв 2016 року особовим складом Новоград-Вопиясъкого ВП булО
здiйснено комплекс профiлактичних заходiв та цiлеспрямOваних вiдпрацювань

Всього
роду тIравOпорушень, укрiпленню зв'язкiв з грмадсъкiстю та населенням.
та
упрOдовж поточного року тiльки дiльничними iнспекторами полiцiт виявлено
задокументовано 560 адмiнiстративних правоfiорушеýь:
*
ст.44 (незаконне зберiганrrя наркотикiв в малiй кiлъкоgтi бsз мети збУтУ) 14,
cT.5I (дрiбна крадiжка)

-

8

cT.l56 (незаконний продаж тютюнових та алкоголъних виробiв) _ 2,
ст. 164Jr6 (зайrrяття забороненим видом дiялъностi)
ст.173 (дрiбне хулiганство)
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ст.|7З-2 (сiмейний дебош) * 65,
ст.175-1 (курiння тютюнових виробiв у заборонених мiсцях)-4З,

ст.176 (зберiгання самсгояу)
ст,|77 {придбання

-72,
самогону) - 2;

ст.178(перебування в громадсъкому мiсцi в нетверезому cTaHi}_l65,

ст.184 (невиконання батьками або особами, що
вихованнrI дiтей) - 73;

iх

замiняютъ, обов'язкiв

ЩОД0

ст.185 ( злiсна кепокора працiвнику мiлiцii ) * 9,
ст.187 (порушенýя правил адмiннагляду ) * 41,

ст.192 ( гrорушеЕня cTpoKiB перереестрацii зброi)

В

-24.

2016 роцi пiд час вiдпрацювань м. Новоград-Волинська по боротьбi iЗ
самогоноварiнням було вилу.чено, та знищено 14 самогонних аIIараТи, 521 ЛiТРУ

самогонноi закваски та 87 лiтрiв самогону.

з
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Уlродовж пOтсчшого року на територiI обслуговування НовогралВолинського ВП було проведено - 41 масовий захiд рiзного характеру. У кожному
випадцу працiвники полiцiТ здiйснювали заходи направленнi на недопутIIення
пOрушенъ громадсъкого fiýрядry.

З метою дотримання належного {ромадськФго порядку та недопущеЕня
скоеýня элочинiв на вулицях i rромадсъких мiсцях MicTa, в тOму числi яiд час

проведенIш масових заходiв постiйно аналiзустъся стан вуличноi злочинностi та
вносятъся вiдповiднi корективи i доповIlsнЕll до IuIану комплекýного викорЕстаъrня
сил та засобiв полiцii, стосовно розстанOвки маршрутiв i постiв Еатрулювання.
Однак на даrrвй час icHye ряд проблемних fitIтаýЁ:
некомппект особового складу, адже знаqна частина особового скJIаду
ВП звiльнена (майже повнiстю керiвники Bcix ланок), а бiлъшiсть очiкуе на
проведеýкя атестацii.
незадовiльне матерiалъно-технiчне забезпечення,
саме вiдсутня
lrаJIежна кiлькiсть транспортних засобiв, ýЕLливýо-мастильних матерiалiв, низька
забезпеченiстъ комп'ютерною технiкою та навiтъ канцелярiсю.
- Еезнач}rа кiпъкiстъ встановJIених систем вiдео нагjlяду на територii
MicTa Новоград-Волинського, яке надrlпо б мсжливiсть:
1. Оперативно цiлодобово контродювати стан охорони громадського порядку
на вулицях та в iнших громадсъких мiсцях;
2. Вiдслiдковувати вiзуальну iнфоръ*алдiю з мiсць установки телекамер та
реаryвffги на псрушgння грсмадського Еорядку та безпеки дорожýього руху;
J. В iдновлюва?и хiд подiй, кримi налънкх та адмiкiстративних правопФрушень
Еа ocHOBi запиеаних вiдеоматерiалiв;
4. Автоматично оповiщати вiдшовiдпi служби та органiзацii про виникнення
надзвичайних подiй,
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На встановJIенrrя засобiв вiдеоспоýтерs}кекýя ми затрачаемо кOшти один рЕtз,
а кориsтуватЕсь будемо рOками (даниЙ захiд активно вýроваджусться протягом
багатъох poKiB на теритýрii краih €вросоюзу). За рахунок встановленfiя засобiв
вiдеоспостереженнrr з'явитъся можливiсть органiзуватн несення служби
вивiлъненими працiвниками полiцii на околицях,
приватному ceKTopi та
неосвiтлених мiсцях.
Не можУ Ее зупинЕтиýя н& Еегативýих acпeкT.lx дiяльностi працiвникiв
Новоград-Волинсъкого ВЦ яiтi нажЕtль допуск€l}отъ вяпадки недобросовiсного
виконання службових обов'язкiв, бозвiдповiдальностi, грубощiв та зверхностi по
вiдношенню до людей, iгнорування ix шрав та коруýцiйнi rrфояви.
Однак не зв8жаючи Еа Bci проблемнi питанняо суспiльну сиryацiю яка
скJIrLлася, вI]gвнений, що Новогрqд-ýолкнський ВП при н€ше]кнiй пiдтримцi з боку
громади MicTa в змозi забезпечити правопорядок у MicTi та районi.
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