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Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 липня  2021 року                                                                                  № 100

ППрроо ппііддссууммккии ооппееррааттииввнноо--ссллуужжббооввооїї
ДДііяяллььннооссттіі ВВПП №№22 ((ссммтт.. ДДооббррооввееллииччккііввккаа))
ННооввооууккррааїїннссььккооггоо РРВВПП ГГУУННПП вв
ККііррооввооггррааддссььккіійй ооббллаассттіі ннаа ттееррииттооррііїї
ППооммііччнняяннссььккооїї ТТГГза І півріччя 2021 року

Заслухавши інформацію т.в.о. начальника відділення поліції №2
(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській
області про підсумки оперативної діяльності на території Помічнянської ТГ за
І півріччя 2021 року виконком міської ради відмічає, що за вказаний проміжок
часу відділенням поліції вжито ряд організаційних і практичних заходів щодо
посилення боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та
покращення оперативної обстановки на території району, що в свою чергу
дозволило утримувати криміногенну ситуацію під контролем, а по окремим
напрямкам діяльності досягти деяких позитивних зрушень.

Вжиті заходи певною мірою дозволили утримати під контролем
криміногенну ситуацію, що склалась на території району.

Зокрема за вказаний період до ІТС ІПНП всього зареєстровано 1080 заяв
та повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події (у 2020 –
1087), з них внесено до ЄРДР – 97 кримінальних правопорушень (у 2020 –
122), 980 матеріали розглянуто згідно Закону України «Про звернення
громадян» (у 2020 – 964), у тому числі за спрощеною схемою розгляду
повідомлень 596 (у 2020 – 628).

Загалом за вказаний період відділенням поліції (смт. Добровеличківка)
Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області скеровано до суду
кримінальних проваджень:

- з обвинувальним актом –27;
За вказаний проміжок часу було закрито по ст. 284 КПК – 30

кримінальних проваджень.
Слід відмітити те, що із вказаної кількості кримінальних правопорушень

у звітному періоді повідомлено про підозру – 27 особам, яким: домашній
арешт – 7.

З метою недопущення скоєння правопорушень в громадських місцях
забезпечується проведення патрулювань силами особового складу відділення
поліції №2 (Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП. Забезпечується
посилена охорона публічного порядку під час проведення масових заходів,
відзначення державних чи релігійних свят. Протягом даного проміжку часу
кримінальних правопорушень в громадських місцях не скоєно.
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З метою попередження кримінальних правопорушень певнi зусилля
співробітників відділення ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського
РВП ГУНП були спрямованіi на проведення попереджувально-профiлактичної
роботи шляхом здiйснення адмiнiстративно-штрафної практики. За звітній
період працівниками всього складено – 597 адміністративних матеріалів проти
110 у минулому році, динаміка складає + 542,0 %.

З них:
ст. 130-11: (2020-8)
- ч. 1 ст. 130 – 9;(2020-8)
- ч. 2 ст. 130 – 2;

ст. 173-2 – 12: (2020-5)
- ч. 1 ст. 173-2 – 8 (2020-4)
- ч. 2 ст. 173-2 – 4 (2020-1)

ст. 183: 22 (2020- 14)

По видам кримінальних правопорушень:
Всього
2020 2021

всього 122 97
ТТУ 1 1
ТУ 10 13
зґвалтування 1 0
розбій 0 0
грабіж 1 1
крадіжка 70 (ч. 1 -40, ч. 2 – 30) 29 (ч. 1 – 18, ч. 2 – 3, ч. 3 – 8)
угон     2 1
шахрайство 14 11
наркозлочини 3 1
зброя 1 0

Станом на теперішній час штатна чисельність ДОП становить 8 посад, з
них 2 (25,0%) є вакантними.

У період часу з січня-червень  2021 року працівниками сектору превенції
відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в
Кіровоградській  області встановлено 4 адміністративних нагляди, 1 з яких
проживає на території Помічнянської ОТГ.

ЗЗааввддаанннняя щщооддоо ппооссииллеенннняя ббооррооттььббии ззіі ззллооччииннннііссттюю,, ззааббееззппееччеенннняя
ннааллеежжннооїї ооххооррооннии ппууббллііччннооггоо ппоорряяддккуу ттаа ббееззппееккии ггррооммааддяянн ІІ ппііввррііччччяя 22002211
ррооккуу

Зважаючи на наявну криміногенну ситуацію та виходячи із завдань,
поставлених перед правоохоронними органами урядом та Президентом
України, першочерговими завданнями працівників відділення поліції №2
(смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП являється:

- забезпечення належної діяльності відділу в умовах КПК-2012;
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- покращення діяльності щодо встановлення осіб, які вчиняють кримінальні
правопорушення;

- протидія незаконному розповсюдженню на території району наркотичних
засобів, їх аналогів та прекурсорів;

- забезпечення належного громадського порядку та конституційних прав і
свобод громадян;

- дотримання особовим складом дисципліни й законності, підвищення
іміджу та довіри населення до поліції

- викриття протиправних посягань у лісовому господарству;
- досягнення позитивних результатів з розкриття неочевидних, виявлення

латентних злочинів, розшуку злочинців та інших категорій осіб, шляхом
забезпечення наступальності і якості проведення оперативно-розшукових
заходів по справах оперативного обліку;

- удосконалення практики розкриття і розслідування тяжких і особливо
тяжких злочинів;

- виявленні кримінальних правопорушень пов’язаних з незаконним обігом
вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин;

- профілактика дитячої злочинності;
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод,

законних інтересів;
- захист власності від злочинних посягань;
- запобігання правопорушенням та їх припинення, вжиття заходів до

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
- запобігання та припинення насильства в сім'ї, дитячої безпритульності та

правопорушень серед дітей;
- виявлення і розкриття злочинів;
- проведення досудового слідства та дізнання в межах визначеної

підслідності;
- експертне-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування

злочинів та інших правопорушень;
- розшук громадян та майна у випадках, передбачених законодавством

України та міжнародними договорами;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;забезпечення безпеки осіб, що

беруть участь у кримінальному судочинстві;
- виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень,

провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
законом покладено на органи внутрішніх справ;

- конвоювання й утримання затриманих, взятих під варту, підсудних
(засуджених) осіб на вимогу судових органів;

- охорона майна та об'єктів, у тому числі на договірних засадах;
- участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у

межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і
організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Штатна чисельність відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка)
Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області станом на 01.07.2021
року складає:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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- по штату – 55 чол.,  по списку – 45 чол.,
 Некомплект – 13:

1 чол. (Д ОП СП);
1 чол. (старший інспектор СРПП);
7 чол.( поліцейський СРПП );
1 чол. (помічник чергового ЧЧ);
1 чол. (слідчий СВ);
1 чол. (старший оперуповноважений СКП);
1 чол. (старший інспектор – криміналіст СВ).

З початку 2021 року сектором кадрового забезпечення проведено роботу
щодо зменшення відсотку некомплекту по відділенню поліції, та під час
проведення конкурсних відборів прийнято на службу до НПУ 4 кандидати на
заміщення вакантних посад молодшого та середнього складу. Також два
поліцейських були звільненні відповідно за п. 7 ч. 1 ст. 77 (за власним
бажанням).

Підготовлено матеріали для проведення 6-ти засідань атестаційної
комісії ГУНП в Кіровоградській області.

Підготовлено та направлено 6 подань для присвоєння чергових
спеціальних звань молодшого та середнього складу, як наказом ГУНП в
області, так і наказом Голови Національної поліції.

Проведено 3 службових розслідування за фактами порушення службової
та виконавської дисципліни поліцейськими відділення поліції № 2
(смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській
області, відповідно до яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності
поліцейських ВП №2 (смт Добровеличківка).

З метою забезпечення виконання міської комплексної програми
профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки на території
Помічнянської ТГ керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Інформацію т.в.о. начальника відділення відділення поліції №2
(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обасті
про підсумки оперативної діяльності на території Помічнянської ТГ за І
півріччя взяти до уваги.

2. Рекомендувати начальнику відділення поліції №2
(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській
області вжити необхідних заходів щодо забезпечення правопорядку на
території Помічнянської ТГ та профілактику злочинності згідно чинного
законодавства.
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3. Представникам Служби у справах дітей, Центру надання соціальних
послуг населенню спільно з представниками відділення поліції №2
(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській
області та загальноосвітніх шкіл громади ввести в практику роботи проведення
рейдів по попередженню вчинення злочинів, по роз'ясненню чинного
законодавства про відповідальність за скоєння хуліганських дій.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                Микола АНТОШИК
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