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Відділення поліції № 1 (м. Славута) Шепетівського РУП 
ГУНП в Хмельницькій області

ВИСТУП

начальника відділення поліції № 1 (м. Славута) Шепетівського РУП 
ГУНП в Хмельницькій області 

на пленарному засіданні сесії Славутської міської ради 
29.07.2022 року

«Про стан дотримання законності, боротьби зі злочинністю, 
охорони громадського порядку на території Славутської міської 

територіальної громади у першому півріччі 2022 року» 

м. Славута 
2022



Виходячи з основних завдань та принципів діяльності Національної 
поліції України, визначених Законом України «Про Національну поліцію 
України» у відділенні поліції протягом першого півріччя 2022 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 відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в 
Хмельницькій області, в тому числі на території м. Славути.

Аналіз обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події свідчить, що за шість місяців 2022 року має 
місце тенденція щодо зменшення кількості зареєстрованих заяв та повідомлень 
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, так за звітний період 
2022 року по м. Славута зареєстровано 3827 одиниць інформації, тоді як за 
2021 рік-3856.

В порівнянні з минулим роком відбулось зменшення зареєстрованих 
кримінальних правопорушень. Так по м. Славута за 6 місяців 2022 року було 
зареєстровано 127 злочинів, з яких розкрито 91, розкриття становить 71,7 % 
(по Хмельницькій області - 60,6%), тоді як в 2021 році було вчинено 138 
злочинів, з яких розкрито 106 злочинів, розкриття становило 61,9 % .

Відповідно відбулось зниження кількості злочинів в перерахунку на 10 
тис. населення по м. Славута - так, в 2021 році така кількість становила 21,5 
злочини, тоді як в 2022 році ця кількість становить 19,8. По Хмельницькій 
області цей показник в 2022 році становить - 19,4 злочини.

Як негатив слід відмітити, що за шість місяців поточного року по м. 
Славута було зареєстровано 4 факти навмисного вбивства, тоді як в минулому 
році таких фактів не було.

Крім того, як позитив, протягом шести місяців 2022 року на території м. 
Славута не було зареєстровано факів вчинення розбійницького нападу, 
аналогічно і за 2021 рік.

Також за перше півріччя 2022 року по м. Славута було зареєстровано 2 
факти нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що є на рівні минулого 
року. Однак, в минулому році мав місце 1 факт, який спричинив смерть 
потерпілого.

З початку року по м. Славута таких злочинів проти власності, як 
пограбування, зареєстровано 3, тоді як у 2021 році - 5, по всім даним фактам 
особи, які їх вчинили були встановлені, кримінальні провадження спрямовані 
до суду.



По м. Славута зменшилась кількість таких злочинів як крадіжки - з 56 
фактів в 2021 році, до 29 фактів у 2022 році, аналогічно зменшилась і кількість 
розкритих правопорушень даної категорії із 43 злочинів в 2021 році, до 23 
злочинів в 2022 році, що становить 72,4%, де по області цей показник 
становить 68,2%.

Також, в порівнянні із минулим роком, спостерігається зменшення 
злочинів по вчиненню квартирних крадіжок, так в 2021 році було вчинено 23 
таких злочини, тоді як в 2022 - 9 злочинів, де відповідно і зменшилось 
розкриття даних злочинів - 13 злочинів у 2021 році, 9 злочинів 2022 році, що 
становить 100,0% розкриття, де по області цей показник становить 85,6%.

Відбулось збільшення кількості фактів шахрайських дій - з 5 фактів у 
2021 році, до 9 фактів у 2022 році.

Зменшилась кількість незаконних заволодінь транспортними засобами по 
м. Славута - 3 факти у 2021 році, 1 факт у 2022 році, де усі факти розкрито.

На території Славутської територіальної громади протягом 2022 року 
зареєстровано 1 факт вчинення кримінально-карного хуліганства, в той час як у 
2021 році таких злочинів не зареєстровано.

Відбулось збільшення кількості ДТП з травмованими особами - відповідно 
6 злочинів в поточному році, проти 4 в 2021 році. Також ДТП із загиблими в 
2021 році по Славутській територіальній громаді не було, тоді як в 2022 році 
мав місце 1 такий факт (злочин розкрито).

По м. Славута за шість місяців 2022 року було виявлено та 
задокументовано 6 фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів, тоді як в
2021 році 3 злочини (всі розкрито).

Злочинів у сфері службової діяльності в 2022 році виявлено та 
задокументовано не було, тоді як в 2021 році таких фактів було 2.

«
На задовільному рівні залишається факт розкриття злочинів минулих 

років в порівнянні з минулим роком. Так, за 12-ть місяців 2021 року із 
загального залишку 317 розкрито 24 злочини, із яких 15 фактів відноситься до 
категорії тяжких та особливо тяжких, розкриття становить 6,1%, при 
середньообласному рівні - 2,3%.

В порівнянні з минулим роком відбулось збільшення зареєстрованих 
кримінальних правопорушень серед неповнолітніх. Так в 2022 році 
зареєстровано 3 злочини, вчинені неповнолітніми, тоді як в 2021 році таких 
фактів не було.

На профілактичному обліку в ювенальній превенції у першому півріччі
2022 року загалом перебувають 2 неповнолітніх, з них по Славутській 
територіальній громаді відсутні. Безвісти зниклих неповнолітніх по м. Славута 
та по району станом на 30.06.2022 немає.



Використання адміністративного впливу на батьків, які не виконують 
обов’язків по вихованню дітей, працівниками превенції та працівником 
ювенальної поліції, за невиконання батьками або особами, які їх замінюють 
обов’язків, щодо виховання дітей складено 23 адміністративних протоколи. За 
доведення неповнолітнього до стана алкогольного сп’яніння складено 4 
адміністративних протоколи.

Зменшилась кількість злочинів, вчинених особами, які раніше вчиняли 
злочини, з 22 злочини в 2022, до 53 злочини в 2021 році. Слід зазначити на 
збільшення кількості злочинів, вчинених групою осіб - 13 фактів у 2022 році та 
1 злочин в 2021 році. Однак зменшилась кількість злочинів, вчинених в стані 
алкогольного сп’яніння - 2 злочини в 2022 році, проти 3 злочинів в 2021 році.

З метою покращення стану справ у вказаних напрямках на постійній 
основі проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання.

За шість місяців 2022 року по Славутській територіальній громаді 
злочинів, вчинених в публічних місцях не зареєстровано (проти 3 злочини в 
2021 році).

Протягом 6 місяців 2022 працівниками відділення поліції взято участь в 
забезпеченні 22 масових заходів, що відбувались по м. Славута, завдяки 
проведеній роботі грубих порушень громадського порядку та вчинення 
злочинів під час їх проведення не допущено.

В напрямку профілактичної діяльності першочергова увага приділяється 
виявленню адміністративних правопорушень, які впливають на стан 
оперативної обстановки. Всього за 6 місяців 2022 року працівниками сектору 
превенції та СРПП задокументовано 2528 адміністративних правопорушень.

Зокрема по видах:
- зайняття забороненими виданим господарської діяльності (збут 

самогону - ст. 164-16 КУпАП) - 8 протоколів;
- поява у громадському місці у п’яному вигляді(ст.178 КУпАП) - 472;
- виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення (ст. 

176 КУпАП)-51;
- придбання самогону та інших мідних спиртних напоїв домашнього 

вироблення (ст. 177 КУпАП) - 16;
- доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП) - 4;
- невиконання батьками або особами, що їх замінюють батьківських 

обов’язків (ст. 184 КУпАП) - 23 протоколів;
- порушення правил адміністративного нагляду (ст.187 КУпАП) - 52;
- дрібне хуліганство ( ст. 173 КУпАП) - 22;
- дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КУпАП) - 25;

незаконне виробництво, придбання, перевезення, зберігання, 
пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в 
невеликих розмірах (ст. 44 КУпАП) - 10;

- порушення правил щодо карантину людей (ст. 44-3 КУпАП) - 28;
- вчинення домашнього насильства в сім’ї - ( ст. 173-2 КУпАП) - 51;
- паління в громадських місцях (ст. 175-1 КУпАП) - 49;
- порушення вимог дозвільної системи (ст. 190, 191, 192, 195-2) - 9;



- керування водіями транспортних засобів в стані алкогольного сп’яніння 
(ст. 130 КУпАП) - 100;

- вчинення дорожньо-транспортних пригод (ст.124 КУпАП) - 27;
- інші порушення ПДР-1221.
По адміністративним матеріалам прийнято рішення про накладення 

штрафів на правопорушників на загальну суму 2 653 588 грн., стягнуто загалом 
на загальну суму 1 193 504,2 грн., відсоток стягнення становить 45%, при 
середньообласному - 44,2%.

Загалом, криміногенна ситуація на території обслуговування відділення 
поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області контрольована, 
особовий склад дієвий, спроможний до виконання завдань службової 
діяльності, забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку.

Начальник 
майор поліції Сергій ВОЗГРЕЧКО


