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Звіт про результати оперативно-службової діяльності ІваноФранківського ВП Головного управління Національної поліції
в Івано-Франківській області за період 2017 року
Упродовж звітного періоду 2017 року працівниками Івано-Франківського
відділу поліції проведено ряд організаційних та практичних заходів,
спрямованих на зміцнення правопорядку, охорону прав і свобод громадян,
забезпечення охорони публічного порядку й безпеки в місті. Вживались заходи,
спрямовані на підвищення рівня довіри громадян до поліції.
Штатна чисельність особового складу Іван-Франківського ВП по штату
особового складу ВП – 224, з них: некомплект особового складу 16 атестованих
працівників, у порівнянні за аналогічний період часу штатна чисельність
складала 233 працівника.
Слід зазначити, що як раз питання повноти реєстрації та ефективного
реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення
визначено одним із основних пріоритетів в роботі поліції міста.
Відтак, упродовж дев’яти місяців цього року Івано-Франківським ВП
зареєстровано понад 40 тисяч заяв і повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події.
В середньому щодня Івано-Франківським відділом поліції реєструється
близько 150 інформацій про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
У свою чергу, незважаючи на ріст навантаження на відділ поліції
спрямовують свої зусилля на попередження кримінальних правопорушень, і
перш за все тяжких та особливо тяжких, якісне їх розкриття й розслідування.
Окрім того слід наголосити, що проведення цієї роботи здійснюється в чітко
визначеному законодавством полі, з гарантією дотримання прав людини та
застосування будь яких обмежень чи заходів примусу у встановленому порядку
через санкцію суду.
Відповідно
до
завдань,
поставлених
Президентом,
Урядом,
Міністерством внутрішніх справ України, а також Національною поліцією
України, хочу відзначити, що вжиті Івано-Франківським ВП Головним
управлінням організаційні і практичні заходи дозволили зберегти контроль за
криміногенною ситуацією в місті.
Реалізація комплексу оперативно-профілактичних заходів сприяла на
покращання результатів роботи на окремих напрямках.
Так, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась
кількість учинених кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких та
особливо тяжких, умисних вбивств, зґвалтувань, крадіжок, у тому числі з
квартир та будинків, грабежів, розбоїв, шахрайств, злочинів, пов’язаних із
порушенням Правил дорожнього руху, незаконних заволодінь транспортними
засобами, злочинів, учинених у публічних місцях.
Зменшилась кількість:
- злочинів – на 34%
(1994 проти 3015);
- тяжких та особливо тяжких злочинів – на 23%
(688 проти 896);
- тяжких тілесних ушкоджень – на 14%
(6 проти 7);

- зґвалтувань – на 100%
(0 проти 1);
- крадіжок – на 50%
(953 проти 1916),
- у т.ч. з квартир – на 37%
(202 проти 295)
- будинків – на 52%
(22 проти 46);
- грабежів – на 60%
(42 проти 103);
- розбоїв – на 50%
(6 проти 12);
- шахрайств – на 10%
(232 проти 260);
- ДТП – на 37%
(45 проти 72);
- незаконних заволодінь транспортними засобами – на 28% (15 проти 21);
- злочинів, учинених у публічних місцях – на 56%
(473 проти 1079).
- за дев’ять місяців 2017 року зареєстровано чотири вбивства, які розкриті;
Уживались оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення
осіб, причетних до вчинення злочинів, унаслідок чого оголошено особам про
підозру у вчиненні 411 кримінальних правопорушень, з яких 170 злочинів
категорії тяжких та особливо тяжких, 4 навмисних убивств, 6 злочинів,
пов’язаних із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, 140 крадіжок, у тому
числі 28 – з квартир та будинків громадян, 13 грабежів, 6 розбоїв, 58
шахрайства, 9 ДТП, 2 незаконні заволодінь транспортними засобами.
Проводилась робота щодо розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.
Так, на початок року в розшуку перебувало 113 злочинців та 9 безвісти зниклі
особи. Вжитими заходами, упродовж дев’яти місяців поточного року
розшукано 46 осіб (залишок становить 98 особи), які переховувались від
слідства і суду та 13 безвісти зниклу особу (залишок становить 8 осіб).
Аналіз криміногенної ситуації в місті свідчить, що значна частка в
структурі злочинності припадає на злочини проти власності, яких
зареєстровано 1277 та становить 64% від усіх зареєстрованих кримінальних
правопорушень, з них 75% це крадіжки майна.
Працівниками Івано-Франківського ВП в межах компетенцій з метою
попередження та розкриття зазначених злочинів проводились оперативнопрофілактичні відпрацювання місць можливого збуту викраденого, в тому
числі ринків, ломбардів, скупщиків речей бувших у вжитку, підоблікового
елементу.
Дільничними офіцерами поліції проводиться роз’яснювальна робота
серед населення щодо обладнання засобами охоронної сигналізації приміщень
різних форм власності з підключенням на пульти централізованої охорони
управління поліції охорони ДПО Національної поліції України.
Упродовж звітного періоду на слідчий відділ Івано-Франківського відділу
поліції покладалося два основні завдання – забезпечення ефективного
розслідування кримінальних проваджень та прийняття у них процесуальних
рішень відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
В провадженні слідчих відділу Івано-Франківського ВП перебувало понад
8 тис. 585 кримінальних проваджень, 4 тис. 395 або 51% з яких розпочато в
2017 році. До суду направлено 300 кримінальних проваджень. Із числа
направлених до суду – 293 кримінальних проваджень завершено з
обвинувальним актом, 1 – з клопотанням про застосування примусових заходів
медичного характеру та 4 – для вирішення питання про звільнення

підозрюваних осіб від кримінальної відповідальності, 2 – з клопотанням про
застосування заходів виховного впливу.
У закінчених кримінальних провадженнях заподіяно матеріальні збитки
на загальну суму 7 млн. 74 тис. грн. Під час досудового розслідування
забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 4 млн. 455 тис. грн., або
63%. Для забезпечення відшкодування заподіяних злочинами збитків накладено
арешт на майно на суму 806 тис. 586 грн., або 11% від завданих збитків.
Проводилась робота щодо розкриття злочинів, учинених у минулі роки.
За 9 місяців 2017 року до суду направлено 129 злочинів зазначеної категорії, з
них 48 тяжких та особливо тяжких, 3 злочини, пов’язаних із спричиненням
тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі 1 – зі смертельним наслідком, 10
грабежів, 55 крадіжок майна, 1 незаконне заволодіння транспортним засобом,
12 ДТП.
Здійснено заходи щодо протидії кримінальним правопорушенням,
пов’язаним із незаконним обігом зброї.
Вжитими оперативними та профілактичними міроприємствами, з початку
поточного року задокументовано 44 кримінальні правопорушення, пов’язаних
із незаконним обігом зброї, у тому числі 9 – вогнепальної, до суду направлено –
26 кримінальних правопорушень, 15 минулих років.
Із незаконного обігу вилучено 16 одиниць вогнепальної зброї, 81 гранату, а
також понад 378 патронів різного калібру.
Проведено комплекс заходів з протидії наркозлочинності. Упродовж
дев’яти місяців 2017 року виявлено 119 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом
наркотичних засобів, з них 31 факт збуту наркотиків, 1 факт утримання
наркопритонів, 2 факти незаконного вирощування нарковмісних рослин. До
суду направлено 77 кримінальних проваджень.
За закінченими розслідуванням кримінальними провадженнями, із
незаконного обігу вилучено більше 1 кг 487гр. наркотичних засобів, з них: 49
гр., психотропних речовин, 586 гр. макової соломки, канабісу 902 гр.,
амфетаміну 47 гр. Також вилучено понад 161 рослину снодійного маку та 49
гр. рослин коноплі.
Задля посилення профілактики підліткової злочинності, антигромадських
проявів у дитячому середовищі, оздоровлення загальної криміногенної
обстановки на території міста працівники поліції, спільно з іншими
підрозділами та службами органів влади, брали участь у проведенні ряду
спеціалізованих комплексних операцій та відпрацювань.
Дані ініціативи позитивно вплинули на молодь та сприяли суттєвому
покращенню стану криміногенної обстановки в дитячому середовищі.
Неповнолітніми та за їх участю на території міста скоєно 12
кримінальних правопорушень, що на 30 відсотків менше, ніж торік.
На особливому контролі перебуває стан організації роботи із розшуку
безвісти зниклих дітей, оскільки зникнення безвісти дитини викликає в
суспільстві значний резонанс.

Так, упродовж дев’яти місяців цього року до Івано-Франківського ВП
надійшло 10 повідомлень щодо безвісти зниклих дітей. Ужитими оперативнорозшуковими заходами місцезнаходження усіх неповнолітніх встановлено.
Нарешті – оцінка наших зусиль. Основні критерії роботи відділу поліції –
це рівень безпеки і спокою громадян. Тому, саме ці критерії нами постійно
аналізуються.
Головне – люди повинні відчути результати нашої роботи.
Працівниками відділу поліції постійно проводиться моніторинг засобів
масової інформації та інтернет-мережі щодо висвітлення інформації про
діяльність поліції міста Івано-Франківська, у тому числі критичних публікацій,
з метою негайного ужиття заходів щодо усунення недоліків в діяльності поліції
області.
І останнє. Бюджетне фінансування – традиційно проблемне питання для
поліції. Тому, рішенням міської ради від 10 червня 2016 року затверджено
Регіональну цільову програму профілактики злочинності на 2016-2020
роки, якою передбачено фінансування заходів з профілактики злочинності та
охорони публічного порядку і безпеки громадян. Завдяки розумінню проблем
Івано-Франківського ВП у здійснено фінансування на покращення роботи відділу
поліції.
Зокрема, придбано чотири комп’ютери, відео реєстратори, виділено кошти
на ремонт опорних пунктів поліції.
Таким чином, користуючись нагодою, хочу звернутися до депутатів та
керівництва міської ради щодо фінансування в повному обсязі заходів,
передбачених Регіональною цільовою програмою профілактики злочинності на
2016-2020 роки.
Проведення вищевказаних та інших заходів значною мірою сприяло тому,
що стан оперативної обстановки на території міста стабільний та
контрольований.
Зусилля Івано-Франківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області спрямовуються на виявлення
та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності,
сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та
ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому
вихованню і пропагуванню правових знань населенню міста, відчуття
громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними
роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а
також запобігання корупції в підрозділах поліції.
Особовий склад Івано-Франківського ВП Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області після проведення
реформування та скорочення, зростання населення міста Івано-Франківська,
спроможний у повному обсязі виконувати покладені на нього завдання по
забезпеченню законності, дотриманню прав, свобод, інтересів громадян,
публічного порядку і безпеки.

Сподіваюся, що спільні зусилля, допомога органів влади, дозволять нам
досягти очікуваних результатів із попередження та розкриття злочинів, охорони
публічного поряду й безпеки громадян.
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