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Про стан боротьби зі злочинністю 

та правопорушеннями на території  

району за І півріччя 2014 року 

 

У І півріччі 2014 року службова діяльність Прилуцького МВ (з 

обслуговування міста Прилуки та Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області була спрямована на забезпечення особистої безпеки 

громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання 

правопорушенням та їх припинення; охорону і забезпечення громадського 

порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;  захист 

власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і 

адміністративних стягнень; сприяння у межах своєї компетенції державним 

органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні, покладених на 

них законом, обов’язків. 

З метою реалізації поставлених завдань співробітниками Прилуцького 

МВ УМВС області проводилися відповідні організаційні та практичні заходи, 

спрямовані на стабілізацію оперативної обстановки на території 

обслуговування, при цьому використовувалися надані для цього міліції 

повноваження як у кримінальному процесі, так і адміністративні важелі впливу, 

а також передбачені чинним законодавством України оперативно-розшукові 

заходи. 

За 6 місяців 2014 року на території району зареєстровано 100 

кримінальних правопорушень, за якими відкрито кримінальні провадження. По 

39 кримінальним провадженням оголошено про підозру особам, які вчинили 

дані протиправні діяння. 30 кримінальних проваджень з обвинувальними 

актами направлено до суду.  

Вчинення умисних вбивств на території району не допущено. 

Зареєстровано 798 заяв та звернень громадян району, які розглянуті 

дільничними інспекторами міліції та за якими прийнято рішення згідно з 

чинним законодавством. 

Всього за порушення адміністративного законодавства до 

відповідальності притягнуто 415 правопорушників, з яких за статтею 178 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) «Розпиття 

спиртних напоїв  в громадських місцях» – 246 осіб. 
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На обліку в Прилуцькому МВ УМВС перебувало 154 раніше судимих 

осіб, які проживають на території району. За звітний період прибуло до 

обраного місця проживання 19 осіб. До адміністративної відповідальності за ст. 

187 КУпАП (порушення правил адміністративного нагляду) з початку року до 

відповідальності притягнуто 12 жителів Прилуцького району. 

З метою попередження злочинів на побутовому ґрунті дільничними 

інспекторами виявлено та задокументовано 21 адміністративне 

правопорушення за ст.173-2 КУпАП України (насильство в сім’ї). Всі матеріали 

було направлено до Прилуцького міськрайонного суду для прийняття рішення 

відносно винних осіб.   

Протягом звітного періоду до адміністративної відповідальності за 

виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення притягнуто 

34 особи. За придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього 

вироблення до адміністративної відповідальності притягнуто 44 особи. 

До охорони громадського порядку під час проведення масових заходів 

було залучено 118 працівників Прилуцького МВ УМВС, а також 86 членів 

громадських формувань, з них: 50 – члени громадських формувань при 

сільських, селищних радах та 26 – представники новостворених громадських 

формувань: «Козацька Варта» та «Самооборона народної дружини». 

Під час несення служби спільними нарядами на масових заходах 

порушень громадського порядку та чинного законодавства України не 

допущено. 

У квітні місяці поточного року згідно доручення МВС України 

проводився «місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів». У ході 

проведення заходів мешканцями району добровільно здано 5 одиниць 

вогнепальної зброї. 

На обліку Кримінальної міліції у справах дітей перебуває 4 особи, з них 2 

неповнолітніх, засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі та 

2 дорослих, засуджених за втягнення дітей у протиправну діяльність (пияцтво). 

Поставлено на облік в 2014 році 2 неповнолітніх, знято – 3. 

З метою залучення молоді до активного громадського життя та 

запобігання її антисоціальній поведінці, попередження насильства в сім’ях, 

запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва, 

наркоманії, дитячої бездоглядності та безпритульності, бродяжництва та 

жебрацтва, забезпечення своєчасного виявлення неблагополучних сімей 

Прилуцьким МВ спільно з службою у справах дітей, відділом освіти 

Прилуцької районної державної адміністрації проводився комплекс 

профілактичних заходів (операції «Канікули», «Літо-2014», «Генофонд», 

цільові рейди «Діти вулиці», «Урок», «Вокзал», місячник юридичного всеобучу 

тощо).  

В ході вказаних заходів до Прилуцького МВ УМВС доставлено 6 

неповнолітніх, з них залишених без нагляду – 1 малолітня дитина та 5 

неповнолітніх, які самовільно залишили домівки, бродяжили, з яких 3 

перебували в розшуку. Складено 18 адміністративних протоколів на дорослих 

осіб за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків ( ст. 184 КУпАП) та 



2 адмінпротоколи на дорослу особу за доведення неповнолітньої до стану 

алкогольного сп’яніння (ст. 180 КУпАП). Фактів вчинення насильства в сім’ї 

стосовно неповнолітніх та неповнолітніми не зареєстровано. 

Відпрацьовано 18 закладів торгівлі, виявлено та задокументовано 2 факти 

реалізації неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових 

виробів. По даних фактах складено 2 адмінпротоколи, які направлені на розгляд 

та прийняття рішення до адміністративних комісій сільських, селищних рад. 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 

заслухавши та обговоривши інформацію начальника Прилуцькому МВ (з 

обслуговування м. Прилуки та Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області Меші О.Г. про стан боротьби зі злочинністю та 

правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод 

громадян у районі за підсумками І півріччя 2014 року: 

 

1. Визнати роботу Прилуцького МВ (з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області щодо боротьби зі 

злочинністю та правопорушеннями на території району в І півріччі 2014 року 

задовільною. 

 

2. Рекомендувати Прилуцькому МВ (з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області (Меша О.Г.): 

2.1.   Забезпечити своєчасний та об’єктивний розгляд звернень громадян. 

2.2. Вживати дієві заходи щодо попередження злочинних проявів і 

забезпечення охорони громадського порядку в громадських місцях, в тому 

числі у розважальних закладах, місцях масового відпочинку людей, на вулицях. 

2.3. У взаємодії з органами місцевого самоврядування та структурними 

підрозділами райдержадміністрації активізувати роботу щодо проведення 

профілактичної роботи в молодіжному та підлітковому середовищі, виявлення 

та попередження фактів незаконного обігу наркотичних засобів, виготовлення 

та збуту самогону. 

2.4. Проводити профілактичну роботу з вимушеними переселенцями з 

тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної 

операції щодо недопущення злочинів та порушення громадського порядку, 

конфліктів з місцевим населенням.  

2.5. З метою запобіганню скоєнню терористичних актів спрямувати 

роботу з охорони громадського порядку на виявлення та, при необхідності, 

затримання підозрілих осіб. 

 

3. Виконкомам сільських, селищних рад: 

3.1. Продовжити роботу по виконанню Плану заходів щодо профілактики 

правопорушень у Прилуцькому районі на період до 2015 року, затвердженого 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 листопада 2013 року        

№ 374, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики 

у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, 



затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 квітня 2011 

року № 144 та Районного плану заходів протидії поширенню пияцтва, 

алкоголізму та наркоманії серед населення району, затвердженого 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 грудня 2009 року № 507. 

3.2. Покращити роботу щодо взаємодії з правоохоронними органами для 

здійснення ними заходів, спрямованих на профілактику, запобігання та 

виявлення злочинів,  правопорушень на підвідомчій території. 

3.3. Раз в півріччя за раніше визначеною формою проводити моніторинг 

оцінювання діяльності правоохоронних органів в населених пунктах району. 

Про результати інформувати відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації. 

 

4. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(Дементєва Н.Г.), відділу освіти райдержадміністрації (Юрасюк О.С.), службі у 

справах дітей райдержадміністрації (Терентій Л.М.) та спеціалісту І категорії у 

справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Тимошенко О.С.) разом з 

Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській області з метою профілактики 

злочинності та правопорушень, запобігання поширенню наркоманії та пияцтва 

в молодіжному середовищі та серед неповнолітніх: 

4.1. Організовувати та проводити заходи, спрямовані на запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення своєчасного 

повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, 

посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними. 

4.2. Активізувати роботу з сім’ями, які опинились в складних життєвих 

обставинах, залучати дітей із таких сімей до громадської, клубної, гурткової 

роботи та позашкільної освіти. 

4.3. Виявляти осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності і 

здійснюють продаж спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім 

особам, здійснювати перевірки розважальних закладів та місць проведення 

дозвілля з метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних 

засобів чи психотропних речовин. 

 

5. Спостережній комісії при райдержадміністрації спільно з 

виконкомами сільських, селищних рад активізувати роботу із особами, які 

звільнились з місць позбавлення волі та обрали постійним місцем проживання 

Прилуцький район, щодо організації громадського контролю за дотриманням 

прав, основних свобод і законних інтересів, надання допомоги у соціальній 

адаптації таким особам. 

 

6. Виконавцям, вказаним у розпорядженні, проінформувати відділ  з 

питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і 

мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрацію про виконання заходів до 

01 січня 2015 року. 



7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 26 лютого 2014 року № 75 «Про стан боротьби зі 

злочинністю та правопорушеннями на території району за 2013 рік». 

 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації       І.В. Тютюнник 


