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ІНФОРМАЦІЯ
про стан злочинності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності за 2020 рік на території обслуговування
На виконання положень районної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод
громадян в Баштанському районі на 2017-2021 роки Баштанським ВП ГУНП
в Миколаївській області протягом 2020 року проведено комплекс заходів,
спрямованих на захист прав і свобод людини, боротьбу зі злочинністю,
охорону публічної безпеки та порядку. Зокрема, за вказаний період на
території обслуговування Баштанського ВП ГУНП було зареєстровано до ІП
«Єдиний облік» та опрацьовано 4036 заяв та повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події, проти 3752 за 12 місяців 2019 року, що
свідчить про збільшення кількості звернень громадян в поліцію у 2020 році
на +7%, порівняно з 2019 роком.
З числа зареєстрованих заяв та повідомлень усього внесено до ЄРДР
675 проти 693 за 12 місяців 2019 року; у 2020 році за цей період
зареєстровано КП менше на -2,6%;
Без ознак кримінального правопорушення розглянуто матеріалів 3361,
по яким прийнято рішення відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» та за
спрощеним порядком розгляду, проти 3041 за 12 місяців 2019 року. Таким
чином у 2020 р. за цей період звернень було розглянуто більше на +9,5%.
Протягом 2020 року по кримінальним провадженням повідомлено про
підозру 232 особам, що менше на 6%, порівняно з 12 місяцями 2019 року вручено повідомлень про підозру 246.
Питома вага розкриття злочинів в Баштанському ВП становила по
результатам 12 місяців 2020 року 60,6%(по області 46,6%, а серед сільських
ВП 53%), порівняно з минулорічним періодом -10,3% (питома вага розкриття
за 12 місяців 2019 року становила 70,2%, а по області серед сільських ВП
було 54,6%).
За 12 місяців 2020 року направлено до суду кримінальних проваджень
348, проти 144 за 12 місяців 2019 року; у 2020 році до суду направлено КП
більше на +58,6%.

Щодо фактів скоєння умисних вбивств не було зареєстровано жодного
кримінального провадження, проти 4 злочинів, скоєних протягом 2019 року з
яких розкрито усі 4.
За фактами вчинення грабежів за 12 місяців 2020 року зареєстровано 2
кримінальні провадження (підозр 2), проти 4 злочинів (підозр 4) за 12 місяців
2019 року.
За фактами вчинення крадіжок чужого майна зареєстровано 142
кримінальні провадження (підозр 49, питома вага їх розкриття 34,5%), проти
92 (підозр 48) у 2019 році, а питома вага їх розкриття становила 52,2%; у той
же час питома вага розкриття цих злочинів в 2020 році зменшилась на 5,9%,
порівняно з минулим роком. За фактами заволодіння автотранспортом
(угони), зареєстровано 15 кримінальних проваджень (підозр 10), проти 7
злочинів (підозр 2) за 12 місяців 2019 року. За фактами вчинення шахрайств
за 12 місяців 2020 року зареєстровано 19 злочинів (підозр 2), за 12 місяців
2019 року злочинів зареєстровано 12 (підозр 0). Хуліганств у 2020 році
вчинено 1(підозр 1), за 12 місяців 2019 року - 0(підозр 0).
За фактами скоєння злочинів проти довкілля (незаконна порубка лісу)
за 12 місяців 2020 року зареєстровано 2 кримінальних провадження (підозр
0), проти 4 злочинів (підозр 0) протягом 12 місяців 2019 року (питома вага
розкриття становить 0%). Попри незначну кількість зареєстрованих злочинів
цієї категорії, даний напрямок роботи узято на особливий контроль
керівництва Баштанського РВП щодо вжиття додаткових заходів з розкриття
злочинів та притягнення до покаранні осіб, які систематично займаються
порубкою зелених насаджень.
Злочинів по лінії наркоманії задокументовано 27(підозр 27), проти 32
злочинів за 12 місяців 2019 року (підозр 32). Питома вага розкриття злочинів
у 2020 році (100%).
За
фактами
незаконного
зберігання
наркотичних
засобів
задокументовано злочинів 24(підозр 24), питома вага розкриття становить
100%, проти 25 злочинів за 12 місяців 2019 року (підозр 25, питома вага
100%).
За фактом незаконного збуту наркотичних засобів виявлено та
задокументовано злочинів за ст.307 КК 0, у 2019 році злочинів 4, з яких усі
було розкрито.
За фактами незаконного поводження зі зброєю виявлено злочинів 7, з
них про підозру повідомлено 7 особам (питома вага становить 100%), проти 7
злочинів які було зареєстровано за 12 місяців 2019 року й вручених підозр 5,
питома вага 71,5%.
За фактами скоєння незаконних операцій з металобрухтом, виявлено
злочинів 0 (підозр 0), проти 0 злочинів за 10 місяців 2019 року.
Безпосередньо працівниками кримінальної поліції розкрито 152 зі 348
розслідуваних кримінальних правопорушень, які протягом 2020 року
направлено до суду. Питома вага участі працівників СКП Баштанського ВП у
розкритті злочинів становила у 2020 році 43,7%, а загалом по області даний
результат становить 49%.

Протягом 2020 року дільничними офіцерами поліції Баштанського ВП
в Миколаївській області особисто розкрито 88 злочинів (+46 порівняно з
минулим роком). Ними проведено комплексні профілактичні заходи з
документування адміністративних правопорушень та було складено усього
1093 (-15 порівняно з 2019 роком) протоколів про адміністративні
правопорушення, з них:
- за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) притягнуто до адміністративної
відповідальності 17 осіб (+14 порівняно з 2019 роком),
- за ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) задокументовано 156
правопорушень (+ 116 порівняно з 2019 роком). 108 сімейних дебоширів
попереджено про недопустимість вчинення домашнього насильства.
Проведено профілактичну роботу щодо категорії осіб, які перебувають
під адміністративним наглядом. За ст. 187 КУпАП «Порушення правил
адміністративного нагляду» складено адміністративних протоколів 77 ( -8
порівняно з 2019 роком).
У сфері боротьби з самогоноварінням та незаконної реалізації
алкогольних напоїв виявлено правопорушень за ст. 176 КУпАП 45 (+12
порівняно з 2019 роком). У той же час задокументовано 1 факт вчинення
адміністративного правопорушення, кваліфікованого за ст. 164-16 КУпАП
щодо зайняття забороненими видами господарської діяльності, попри те, що
в 2019 році не було задокументовано жодного.
Адміністративний нагляд протягом 2020 року встановлено 2 особам,
що становить 28,6% питомої ваги від наявних 5 осіб, які формально
підпадають під дію Закону України «Про адміністративний нагляд…».
Протягом 2020 року проведено профілактичну роботу відносно 183
підоблікових осіб, у тому числі 65 осіб раніше судимих, 2 піднаглядних, 5
«формальників», 96 осіб умовно засуджених та 108 осіб, які вчинили
домашнє насильство.
Крім того, на постійному контролі керівництва Баштанського відділу
поліції перебуває забезпечення належного супроводу адміністративних
проваджень, які направлено до суду. Протягом 2020 року приводів до суду
здійснено 32 та забезпечуються доставлення учасників проваджень, які з тих
чи інших причин були не в змозі вчасно з’явитись до суду за викликом.
Із залученням сил охорони правопорядку на території Баштанського
району - працівників КО «Правопорядок», у вихідні та святкові дні на
території м. Баштанка здійснюються вечірні патрулювання у публічних
місцях із наближенням до цих місць нарядів патрульної поліції. Протягом
2020 року в Баштанському районі діяло 1 громадське формування з охорони
громадського порядку КО «Правопорядок» чисельністю 41 особа. За 12
місяців 2020 року членами ГФОГП спільно з працівниками Баштанського ВП
на території району проведено профілактичних рейдів 360.
Проведеним протягом 202 року моніторингом стану криміногенної
обстановки в населених пунктах Баштанського району та аналізом
встановлено, що має місце динаміка росту скоєння окремих видів злочинів,
зокрема злочинів проти власності, таких як крадіжки чужого майна,
шахрайства. На підставі отриманих результатів розроблено ряд практичних
заходів з профілактики та протидії злочинності, встановлюються причини та

умови, які сприяли вчиненню злочинів та правопорушень. Додаткові
практичні заходи з цих питань включено до плану роботи Баштанського РВП
у1 півріччі 2021 року.
Також, у 2020 році було проведено декілька профілактичних
відпрацювань, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації у
Баштанському районі та захист конституційних прав і свобод громадян,
зокрема: профілактичні відпрацювання «Добровільна здача зброї», «Розшук»
(щодо встановлення місцезнаходження безвісно зниклих осіб та злочинців,
які переховуються від правосуддя), «Зброя та вибухівка» (спрямоване на
виявлення фактів незаконного обігу зброї та вибухових речовин), «Гральний
бізнес» (спрямоване на недопущення незаконного функціонування об’єктів
грального бізнесу. З 12 березня 2020 року до кінця 2020 року по усій території
України були впроваджені карантинні заходи спрямовані на запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої
коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Працівники поліції Баштанського
РВП брали безпосередню участь у забезпеченні проведення карантинних
заходів. За порушення карантинних заходів ними складено 10
адмінпротоколів за ст.44-3 ч.2 КУпАП. З 01.06.2020 по 26.09.2020 тривало
профілактичне відпрацювання «МАК» (спрямоване на виявлення та
документування фактів незаконного обігу наркотичних засобів та
психотропних речовин), у рамках якого особовим складом Баштанського ВП
проведено заходи спрямовані на викорінення наркозлочинності. Усього
протягом 2020 року на території Баштанського району задокументовано 27
наркозлочинів, з яких усі 27 розкрито, проти 32 злочинів, які було
зареєстровано у минулому році (розкрито також 100%). Крім того, складено
за ст.44 КУпАП 5 адміністративних протоколів та за ст.106-1 ч.2 КУПАП - 1
адміністративний протокол. Проведено комплексне відпрацювання щодо
викриття та припинення незаконної діяльності суб’єктів господарювання, які
порушують вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в
Україні», здійснюють діяльність закладів з проведення азартних ігор або
надання можливості доступу до них через мережу Інтернет. Протягом 2020
року таких фактів не задокументовано у Баштанському районі. 20 грудня
2019 року було видано розпорядження Кабінету Міністрів України №135-р
від 20.12.2019 «Про заборону незаконного грального бізнесу», цей напрямок
роботи узято на особливий контроль керівництва Національної поліції України,
згідно якого проводились вищевказані заходи до прийняття та вступу в законну
силу Закону України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
На особливому контролі керівництва Баштанського ВП перебувало
питання обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи,
визнані недієздатними, психічно хворі та інші особи, які потребують опіки,
хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою попередження випадків знущання
над ними та фактів незаконного відчуження їх житла. Протягом 2020 року
відносно осіб похилого віку вчинено злочинів 22(+13 порівняно з 2019
роком), з них по 16 пов’язані з крадіжками чужого майна, розкрито усього 7
злочинів, до суду направлено до кінця 2020 року 6 кримінальних проваджень.
Негативну динаміку росту скоєння злочинів даної категорії узято на контроль

керівництва РВП, на початку 2021 року заплановано проведення додаткової
профілактичної та роз’яснювальної роботи серед осіб похилого віку, із
залученням дільничних офіцерів поліції та представників органів місцевого
самоврядування, які опікуються даною категорією громадян;
Вжито комплекс практичних заходів зі встановлення осіб та
притягнення до відповідальності осіб, які скоїли злочини насильницькомайнової спрямованості, насамперед грабежі, яких зареєстровано 2 та
розкрито, проти 4 злочинів скоєних протягом 2019 року, які розкрито було
також; крадіжок майна усіх форм власності зареєстровано 142, з них розкрито
49, питома вага розкриття їх становить 34,5%; розбійних нападів
зареєстровано 0, аналогічно протягом 2019 року; фактів незаконного
заволодіння транспортними засобами зареєстровано 15, з них розкрито 10,
питома вага розкриття становить 66,6%, проти 7 злочинів скоєних в
минулому році з яких розкрито було лише 2 (питома вага розкриття становила
28,6%); злочинів пов’язаних з крадіжками мобільних телефонів зареєстровано
6, з них розкрито 4, тобто 66,6%, проти 15 злочинів скоєних протягом 2019
року, з яких розкрито 8.
Успішно проведено комплекс оперативно-розшукових заходів,
спрямованих на виявлення каналів незаконного постачання та реалізації
вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин; забезпечення
оперативного перекриття каналів збуту зброї. Виявлено та розслідувано
усього 7 злочинів пов’язаних з незаконним обігом зброї та вибухівки
(розкрито усі 7), проти 7 злочинів скоєних протягом 2019 року, з яких було
розкрито 5.
Щомісячно протягом 2020 року працівниками ювенальної превенції
Баштанського ВП, у взаємодії з дільничними офіцерами поліції у навчальних
закладах Баштанського району (школах, ліцеях району, у школі-інтернаті)
проводились профілактичні бесіди (усього 27) з дітьми, молоддю, спрямовані
пропаганду здорового способу життя та протидію наркоманії;
Керівництво Баштанського ВП приймало участь у проведенні засідань
координаційних, міжвідомчих нарад, семінарів із взаємодії та обміну
інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Зокрема
протягом 2020 року відбулось 2 координаційні наради за участі керівників
правоохоронних органів Баштанського, Новобузького, Казанківського,
Снігурівського, Березнегуватського районів та Баштанської місцевої
прокуратури. Під час проведення цих нарад розглянуто вищезазначені
проблемні питання. Зокрема щодо ефективної протидії наркоманії,
незаконному обігу наркотичних засобів, незаконного обігу зброї та вибухівки,
а також виявлення, фіксації та розкриття злочинів скоєних у бюджетній сфері
та у сфері земельних правовідносин та по іншим пріоритетним напрямкам
протидії злочинності;
На обслуговуваних адміністративних територіях дільничними
офіцерами поліції Баштанського ВП ГУНП проведено 25 зустрічей
населенням, де проведено роз’яснювальну роботу щодо протидії та
уникнення шахрайству, зокрема фактам скоєнню шахрайств відносно
соціально-незахищених категорій населення таких як особи похилого віку

(пенсіонери, одинокопроживаючі). З початку 2020 року Баштанським ВП
внесено до ЄРДР відомості щодо 19 фактів шахрайства, з яких розкрито лише
2, проти 12 злочинів цієї категорії, скоєних за аналогічний період часу в 2019
році, із яких не було розкрито жодного. Ця категорія злочинів вчиняється
переважно з використанням Інтернет-ресурсів, наприклад коли під впливом
обману потерпілі заздалегідь пересилають кошти невідомим особам на
карткові банківські рахунки. В подальшому послуга або товар не надається, й
стає очевидним факт обману. Обставини скоєння злочинів з’ясовуються та у
разі підтвердження обставин про їх вчинення на іншій території, кримінальні
провадження невідкладно направляються за підслідністю для провадження
досудового слідства іншими територіальними підрозділами поліції. Протягом
2020 року Баштанським ВП в інтернет-мережі здійснено 5 публікацій з
роз’ясненнями щодо способів уникнення шахрайства.
Протягом 2020 року в м. Баштанка працювало усього 9 камер
зовнішнього відеоспостереження, які значним чином допомогли у виявлення
ряду адміністративних правопорушень та розкриття низки майнових
злочинів. На виконання п.1.7, 1.8 наказу ГУНП в Миколаївській області за
№128 від 13.02.2020 «Про вжиття заходів по забезпеченню взаємодії поліції
та громади», керівництвом Баштанського відділу поліції проводились робочі
зустрічі з керівництвом органів влади та місцевого самоврядування
Баштанського району щодо виділення фінансування для запровадження в
2020 році відеоаналітичної складової у частині автоматичного розпізнавання
номерних знаків, облич людей та отримання технічних можливостей для
інтегрування до ІП «Гарпун» ІТС «Інформаційний портал Національної
Поліції України».
Інформуємо про те, що в грудні 2020 року відбулися організаційноштатні зміни в структурі територіальних підрозділів Національній поліції
України. У зв’язку з чим відбулась ліквідація та приєднання окремих
підрозділів. Таким чином, утворено Баштанський районний відділ поліції до
складу якого увійшли підрозділи поліції, які розташовані в смт.Казанка, м.
Новий Буг, смт. Березнегувате та м. Снігурівка. З врахуванням таких
суттєвих змін, протягом 2021 року службова діяльність організована таким
чином, що усі вищевказані підрозділи підпорядковані Баштанському РВП.
Додаток: звіт перед населенням начальника Баштанського ВП
за 2020 рік (електронний звіт-презентація, в форматі
«pptx»).
Начальник відділу
підполковник поліції
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