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             Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань
виконавчих органів ради Щербатюка А., т.в.о. начальника Добровеличківського
відділення поліції Новоукраїнського відділу ГУНП у Кіровоградській області
Левченка К.В.. про роботу Добровеличківського відділення поліції на території
Помічнянської ОТГ, виконком міської ради відмічає, що протягом 2019 року на
території Помічнянської ОТГ зареєстровано 2295 заяв та повідомлень від
громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них 306 з ознаками
кримінальних правопорушень. Без ознак кримінального правопорушення до
поліції надійшло 1989 заяв та повідомлень громадян, 545 складено матеріали
про адміністративні правопорушення.

За звітний період Добровеличківським відділенням поліції
Новоукраїнського ВП ГУНП в області розкрито 189 злочинів тяжких та
особливо тяжких кримінальних правопорушень у т.ч. майнової спрямованості, а
також стан організації роботи щодо протидії наркозлочинності з них : тяжкі
злочини – 51, умисне вбивство - 1, тяжке тілесне ушкодження, що спричинило
смерть потерпілого - 1, зґвалтування -2, грабіж – 3, крадіжка – 116, незаконне
володіння транспортним засобом – 4, шахрайство – 9, наркозлочини – 5,
незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами - 3.

По видам кримінальних правопорушень за звітний період зареєстрована
411 злочинів, з них особа встановлена – 138. За вказаний проміжок часу було
закрито по ст. 284 КПК – 123 кримінальних проваджень, з яких повідомлено про
підозру 38 особам, яким застосовано запобіжний захід тримання під вартою – 4,
домашній арешт – 3, зупинено досудове розслідування – 10.

Працівниками Добровеличківського відділення поліції Новоукраїнського
відділу ГУНП у Кіровоградській області  в громадських місцях забезпечується
проведення патрулювань, посилена охорона публічного порядку під час
проведення масових заходів, відзначення державних та релігійних свят.

З метою створення умов та необхідної платформи для підвищення рівня
благоустрою міста, покращення роботи щодо забезпечення громадського



порядку, профілактики злочинності та боротьби з нею, охорони прав, свобод та
законних інтересів громадян, планується придбання обладнання та встановлення
системи відео спостереження «Безпечне місто», обладнання поліцейської станції
та створення громадського формування.

Разом з тим, зважаючи на загальну позитивну тенденцію боротьби зі
злочинністю та правопорушеннями в місті, криміногенна ситуація продовжує
залишатися складною, через неукомплектованість кадрами Добровеличківського
відділення поліції Новоукраїнського відділу ГУНП у Кіровоградській області
(штат 58 чол., працює 35).

  Відсутня чітка система постійного інформування населення про зміни в
законодавстві України, про розкриття скоєних злочинів і взагалі про роботу
Добровеличківського відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУНП в області.

З метою забезпечення наступальної протидії злочинності, посилення
профілактичної роботи, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Інформації заступника міського голови з питань виконавчих органів
ради Щербатюка А.С., т.в.о. начальника Добровеличківського відділення поліції
Новоукраїнського відділу ГУНП у Кіровоградській області  Левченка К.В. про
роботу Добровеличківського відділення поліції на території Помічнянської ОТГ
за 2019 рік  взяти до уваги.

2. Дільничним інспекторам міського відділення міліції:
  активізувати профілактичну роботу по покращенню криміногенної ситуації

в місті, забезпечення законності і правопорядку в місті, вдосконалення
організації запобігання і розкриття злочинів;
     щотижня аналізувати стан правопорядку в місті;

про проведену роботу інформувати населення міста через мережу Інтернет;
щоденно по телефону інформувати міську раду про оперативну обстановку в

місті.
3. Ввести в практику роботи проведення  рейдів по попередженню

вчинення злочинів, по роз'ясненню чинного законодавства, про відповідальність
за скоєння хуліганських дій представниками поліції спільно  з представниками
міської ради та загальноосвітніх шкіл міста.

4. В порядку контролю дане питання розглянути на засіданні виконкому
в ІУ кварталі 2020 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК
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