ЗВІТ
Про результати роботи
Сєвєродонецького відділу поліції
ГУНП в Луганській області

Сєвєродонецький ВП
ГУНП в Луганській області

Сєвєродонецький відділ поліції ГУНП в Луганській
області територіально обслуговує м. Сєвєродонецьк,
села: Павлоград, Синецький, Лісна Дача, Воєводівка,
Боброве,
Осколонівка
та
житловий
район
Щедрищеве, а також селища міського типу
Метьолкіне, Сиротине, Воронове й Борівське.
Так,
протягом
12
місяців
2018
року
Сєвєродонецьким ВП ГУНП було зареєстровано до
«Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події» 26942 повідомлення
про кримінальні правопорушення та інші події, що
на 3325 повідомлень більше ніж за аналогічний
період 2017 року.
В середньому протягом доби Сєвєродонецьким ВП
ГУНП в 2018 році реєструвалося 74 повідомлення
про кримінальні правопорушення чи інші події, в
2017 – 65 таких повідомлення.
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Реєстрація та розкриття
окремих видів
кримінальних правопорушень

Сєвєродонецький ВП
ГУНП в Луганській області
35 особливо тяжких злочинів. У аналогічному періоді 2017–
40;
649 тяжких кримінальних правопорушень. За аналогічний
період 2017– 631;
ст. 115 КК України «Вбивство» - 1 (розкрите). У 2017 році – 4
(розкриті);
ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» - 11
(11 розкрито). У 2017 році – 12 (8 розкрито);
ч.2 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження,
що спричинило смерть потерпілого» - 3 (3 розкрито). У 2017
році- 5 (3 розкрито);
ст.146 КК України «Незаконне позбавлення волі або
викрадення людини» - не зареєстровано. У 2017 році – 2;
ст. 187 КК України «Розбій» - 10 (9 розкрито). У 2017 році – 8
(7 розкрито);
ст.186 КК України «Грабіж» - 21 (17 розкрито). У 2017 році –
34 (23 розкрито);
ст. 189 КК України «Вимагання» - 1. У 2017 році – 2;
ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним
засобом» - 9 (3розкрито). У 2017 році – 16 (12 розкрито);
ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами» - 49 (23
розкрито). У 2017 році 41 (27 розкрито);
ст. 296 КК України «Хуліганство» - 20 (9 розкрито). У 2017
році 14 (6 розкрито).
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злочинів,
протягом 2018
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скоєних
крадіжок на
території
обслуговування
на 23 % (1338 2017, 1030 –
2018).

Крадіжки та Шахрайства
Для попередження
кримінальних
правопорушень даної
категорії,
правоохоронцями
проводиться
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алгоритми дій в
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громадських місцях,
громадському
транспорті,
установах та
організаціях.
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Розкриття
та розслідування кримінальних
проваджень

Без урахування закритих, Сєвєродонецьким ВП ГУНП було
зареєстровано
у
звітному
періоді
2095
кримінальних
правопорушень, з них скоєних на території обслуговування – 2064
кримінальних правопорушення і 9 кримінальних правопорушень
скоєні на території, тимчасово не підконтрольній Україні.

Станом на 31.12.2018 року ВП ГУНП було розкрито (пред’явлено
підозру) 845 кримінальних проваджень, в т.ч. із за
зареєстрованих у поточному році – 798, відсоток розкритих
проваджень склав - 38%. Кількість осіб, яким пред’явлено підозру
за даний період, складає 511 осіб.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2018 було закінчено 2639
кримінальних проваджень. З них направлено до суду з
обвинувальним актом або клопотанням 843. Закрито за ч. 1
ст. 284 КПК 1796 кримінальних проваджень, з яких 1792
кримінальних провадження закрито за реабілітуючими
обставинами. 843 кримінальних провадження направлено до
суду з обвинувальним актом у відношенні 349 осіб.

Сєвєродонецький ВП
ГУНП в Луганській області
В рамках реалізації проекту «ПОЛІНА» за 12 місяців
поліцейськими виявлено 201 родину, яка страждає від
насильства, 151 кривдник взятий на облік, у відношенні 163
складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП,
порушено 23 кримінальних проваджень.
Протягом звітного періоду дільничними проведено:
13 "Поліцейських ВІЧЕ«;
272 виступи перед населенням, трудовими колективами;
за участі громадських формувань проведено 33 спільних рейди;
під час проведення операції «Візит», дільничні поширили більше 2
тис візитівок, крім того у кожному громадському місці закріплено
інформацію про офіцера, який обслуговує визначену дільницю;
роздано більше 10 тис. інформаційних матеріалів щодо протидії
шахрайствам.
З метою попередження вчинення злочинів у громадських місцях
таких як грабежі та розбої, працівниками відділу превенції
щотижня
проводиться
аналіз
майнових
кримінальних
правопорушень, вчинених у публічних місцях, на підставі якого
вноситься корегування маршрутів патрулювання.
Патрулювання міста проводиться за рахунок співробітників
Сєвєродонецького ВП ГУНП та ГУНП в Луганській області із
залученням громадськості (членів громадських формувань з
охорони громадського порядку).

Результати роботи
дільничних офіцерів поліції
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ст. 44 КУпАП (Незаконий обіг наркотичних речовин)
ст. 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна)
ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях)
ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство)
ст. 173-2 КУпАП (Домашнє насильство)
ст. 175-1 КУпАП (Куріння у заборонених місцях)
ст. 176 КУпАП (Виготовлення та зберігання самогону)
ст. 177 КУпАП (Придбання самогону)
ст. 178 КУпАП (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях)
ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законним вимогам поліцейського…)
ст. 187 КУпАП (Порушення правил адміннагляду)
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Робота ювенальної превенції

З
метою
попередження
правопорушень
серед
неповнолітніх, надзвичайних подій та насильства у
дитячому
середовищі,
інспекторами
ювенальної
превенції у 2018 році проведено: 238 просвітницьких
заходів; «Тиждень права»; «Я маю право»; «Механізм
реалізації права на захист»; «16 днів проти насильства»;
«Місячник безпеки»; «Скажи домашньому насильству –
СТОП»; спільно з міжнародними організаціями проведено
квест з протидії торгівлі людьми «Ціна свободи»; акцію
«Протидій торгівлі людьми», спільно з БФ «Каратіс» та
«Червоним Хрестом» проведено квест «Твоя безпека» для
дітей та їх батьків, які опинились у складних життєвих
обставинах.
Протягом року Сєвєродонецьким відділом поліції
зареєстровано 37 фактів зникнення неповнолітніх,
всі діти знайдені та передані батькам/опікунам.
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