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Шановний пане головуючий, президія, присутні!
Виходячи з основних завдань та принципів діяльності Національної поліції 

України, визначених Законом України «Про Національну поліцію України» в 
відділенні поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП В Хмельницькій області 
протягом 2021 року вживалися заходи щодо протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів 
суспільства і держави на території обслуговування відділенні поліції № 1 в 
Хмельницькій області.

Виходячи з аналізу обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події за 2021 рік мала місце тенденція до зменшення 
кількості зареєстрованих заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події. Так , за звітний період 2021 року зареєстровано 
в загальному 7913 одиниць інформації (за аналогічний період 2020 року - 
8985), що менше на 11,9%. З них ознаками кримінальних правопорушень 641 
(за аналогічний період 2020 року - 686), без ознак кримінального
правопорушення 7272, (за аналогічний період 2020 року -8299), передано до 
інших ОВС 69(за аналогічний період 2020 року - 108).

В порівнянні з минулим роком на території обслуговування відділення 
поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області зменшилась 
кількість зареєстрованих злочинів. Так, за звітний період 2021 року 
зареєстровано 261 злочин (за аналогічний період 2020 року - 281 злочини), що 
менше на 7,1%.

Рівень облікованих кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення по 
м. Славута зменшився з 44 злочинів в 2020 році, до 40,7 в 2021 році.

По категоріях злочинів ситуація склалась наступним чином:

За 2021 рік по м. Славута було зареєстровано один факт навмисного 
вбивства (за аналогічний період 2020 року таких фактів було 3).

По м. Славута кількість злочинів проти життя і здоров’я зменшилась 
порівняно з 2020 роком та становить 21 злочин. Як позитив слід відмітити, що 
всі злочини цієї категорії є розкритими. •

У 2021 році на території міста виявлено 2 факти незаконного збуту 
наркотичних засобів (за аналогічний період 2020 року - 10 злочинів )

За звітній період кількість вчинення злочинів неповнолітніми становить 3. 
Кількість злочинів, вчинених особами, які раніше притягувалася до 
кримінальної відповідальності становить 113 (за аналогічний період 2020 року 
- 67), 11 злочинів вчинених особами у стані алкогольного сп’яніння(за 
аналогічний період 2020 року - 16).

По м. Славута відбулось зменшення таких злочинів як пограбування - з 
12 фактів в 2020 році, до 8 фактів в 2021 році.

Кількість вчинених крадіжок становить 96 фактів в 2021 році (за 
аналогічний період 2020 року 95 фактів).

Також збільшилась кількість вчинених шахрайств з 1 факту в 2020 році, до 
11 фактів у 2021 році.



Кількості незаконних заволодінь транспортними засобами (угонів) 
залишається такою ж як і в 2020 році - 5 злочинів.

На території Славутської територіальної громади протягом 2021 року 
зареєстровано 1 факт вчинення кримінально-карного хуліганства, в той час як 
в 2020 році таких злочинів не було зареєстровано.

Відбулось зменшення кількості ДТП з травмованими особами - із з 8 
злочинів в 2020 році, до 5 злочинів в 2021 році, але при цьому ДТП з 
загиблими в 2021 році по місту не було, тоді як в 2020 році мав місце один 
такий факт (злочин розкрито).

Кількість виявлених фактів незаконного поводженням зі зброєю та 
боєприпасами зменшилась, а саме: 3 факти у 2021 році, тоді як у 2020 році - 5 
злочинів (всі є розкритими).

Кількості виявлених та задокументованих злочинів в сфері службової 
діяльності становить 2 злочини, такою ж є кількість злочинів вчинених в 2020 
році.

На задовільному рівні залишається факт розкриття злочинів минулих 
років в порівнянні з минулим роком: так за 12-ть місяців 2021 року із 
загального залишку 261, розкрито 234 злочини, з яких 72 факт відноситься до 
категорії тяжких та особливо тяжких, розкриття становить 2,6 %, при 
середньообласному рівні - -3,3%.

Характеристика кримінальних правопорушень, вчинених окремими 
категоріями осіб

Кількості злочинів вчинених неповнолітніми залишається такою як і 
минулий звітний період часу 3 злочини.

Також відбулось збільшення кількості вчинення злочинів особами, які 
раніше вчиняли злочини - так, якщо в 2020 році м. Славута було вчинено 76 
злочинів, тоді як в 2021 року ця кількість склала 123 злочини.

Збільшилась кількість групової злочинності по м. Славута в порівнянні з 
2020 роком на 1 злочин.

Питання щодо зростання кваліфікованої злочинності взято на особистий 
контроль, систематично проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання 
підоблікового елементу, навчальних, розважальних закладів.

В напрямку профілактичної діяльності першочергова увага 
приділяється виявленню адміністративних правопорушень, які впливають на 
стан оперативної обстановки. Всього за 2021 рік задокументовано 7254 
протоколів та постанов про вчинення адміністративних правопорушень, що на 
1719 протоколи та постанови більше з аналогічним періодом минулого року 
(2020 р. - 5535), які розглянуто відповідно до законодавства, в тому числі:

Працівниками секторів реагування патрульної поліції складено 5867 
адміністративних матеріали, по яких прийнято рішення про:

•S попередження - 130 особам;
J штраф - 5505 на суму - 1438999 грн., стягнуто - 1631438 гри. (відсоток 

сплати становить - 113%).
на розгляд суду направлено 426 адмінматеріалів, із яких 363 розглянуто, 

а саме:



- громадські роботи - 6;
- адміністративний арешт - 1;
- закрито по ст. 247 КУпАП -75;
- звільнено від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП 

-11.
J на розгляд адміністративних комісій направлено 5 адмінматеріалів із

них:
штраф - 5 особам на загальну суму 2295 грн., з яких сплачено 425 грн.;

- закрито по ст. 247 КУпАП - 0;
- звільнено від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП 

-0.
Дільничними офіцерами поліції складено 1283 адміністративний 

матеріал, по яких прийнято рішення про:
J попередження - 16 особам;

штраф - 727 особам, на суму - 238428 грн., стягнуто - 77453 грн. 
(відсоток сплати становить -32,4%);

направлено на розгляд суду 456 адмінматеріалів, із них розглянуто 364, 
а саме:

- попередження - 16;
- застосування громадських робіт - 12;
- застосування суспільно корисних робіт - 27;
- застосування адміністративного арешту - 4;
- закрито по ст. 247 КУпАП - 80;
- звільнено від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП 

-49.
направлено на розгляд адміністративних комісій 277 адмінматеріалів, 

із яких розглянуто 87, а саме:
- попередження - 0;
- накладення штрафу - 51 особам на загальну суму - 13447грн., з яких 

добровільно сплачено - 2482 грн.;
- закрито по ст. 247 КУпАП - 0;
- звільнено від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП 

-28.

Зокрема, складались адміністративні матеріали по таких видах:
- ст. 164-16 КУпАП - зайняття забороненими видами господарської 

діяльності - всього 10;
- ст. 176 КУпАП - виготовлення, зберігання самогону та апаратів для 

його вироблення - всього 31;
ст. 178 КУпАП - розпивання пива, алкогольних, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у 
громадських місцях у п’яному вигляді - 947;

- ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами , що їх замінюють 
батьківських обов’язків - 46;

- ст. 187 КУпАП - порушення правил адміністративного нагляду - 119;
- ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство - 50;
- ст. 51 КУпАП - дрібне викрадення чужого майна - 34;



- CT. 44 КУпАП - незаконні виробництво, придбання, перевезення, 
зберігання, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без 
мети збуту в невеликих розмірах - 5;

- ст. 173-2 КУпАП - вчинення домашнього насильства - 166;
- ст. 44-3 КУпАП - порушення правил щодо карантину людей - 1642;
- ст. 175-1 КУпАП - куріння тютюнових виробів у заборонених місцях - 

68;
- ст. 190, 191, 192, 195-2 КУпАП - порушення вимог дозвільної системи 

-69;
- ст. 130 КУпАП - керування водіями т/з в стані алкогольного сп’яніння 

-215;
- ст. 124 КУпАП - порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів - 65;
- ст. 126 КУпАП - керування транспортними засобами без відповідних 

документів - 552.
Загалом, криміногенна ситуація на території обслуговування відділення 

поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області,в тому числі і 
по території Славутської міської територіальної громади є контрольованою, 
особовий склад дієвий, спроможний до виконання покладених службових 
завдань, забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку.

Начальник 
майор поліції


