КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 24.12.2014 № 44/VI-297
м. Краматорськ

Про стан роботи Краматорського
МВ ГУМВС України в Донецькій
області щодо захисту прав і свобод
громадян від протиправних
посягань

Заслухавши інформацію про стан роботи Краматорського МВ ГУМВС України в
Донецькій області щодо захисту прав і свобод громадян від протиправних посягань, міська
рада зазначає, що у 2014 році Краматорським міським відділом виконано певну роботу щодо
захисту прав і свобод громадян від протиправних посягань, стабілізації оперативного стану
на території міста, зміцнення законності та правопорядку, керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію міського відділу ГУМВС України в Донецькій області щодо захисту
прав і свобод громадян від протиправних посягань узяти до відома (додається).
2. Рекомендувати Колупаю В.П. – в.о.начальника міського відділу ГУМВС України в
Донецькій області разом з іншими правоохоронними та контролюючими органами:
1) Здійснити спільні скоординовані заходи щодо захисту прав і свобод громадян від
протиправних посягань, зміцнення законності та правопорядку на території міста, стабілізації
оперативної обстановки. Основну увагу зосередити на захисті конституційних прав і свобод
громадян, розкритті злочинів проти особистості та корисної спрямованості, виявленні фактів
незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки і наркотичних речовин, ліквідації
організованих злочинних угруповань, недопущенні злочинів, скоєних неповнолітніми;
2) Підготувати пропозиції міській раді щодо забезпечення працівників патрульно постової служби міліції, дільничних інспекторів міліції та дільничних пунктів міліції
сучасними засобами зв’язку, придбання оргтехніки та спеціальних автомашин для міського
відділу.
Секретар міської ради

К.О. Воробйова

ГУМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ
ДОВІДКА
Про проведену роботу особовим
складом Краматорського МВ ГУМВС
України в Донецкій області по захисту
прав и свобод громадян від
протиправних посягань станом на
19.12.2014 року.
Не зважаючи на складну політичну обстановку в країні у поточному році
керівництвом та особовим складом Краматорського МВ ГУМВС проведена визначена
робота по стабілізації оперативної обстановки на території обслуговування, виконанню
наказів МВС України, виконанню задач, поставлених керівництвом України, урядом,
керівництвом МВС і ГУМВС області по забезпеченню правопорядку й охорони
конституційних прав громадян.
Не дивлячись на проведення комплексу попереджувально-профілактичних заходів та
слідчих дій, бажаних результатів по боротьбі зі злочинністю й охороні громадського порядку
ще не досягнуто.

ОБЛІКОВО-РЕЄСТРАЦІЙНА ДИСЦИПЛІНА
Станом на 19.12.2014р. до журналу ЄО Краматорського МВ ГУМВС України в
Донецькій області зареєстровано – 9444 (-2478) заяв та повідомлень громадян, з них принято
рішення:
- зареєстровано до ЄРДР – 3074 (-845), питома вага складає 32,5% (обл. 33,7%);
-складено адмінпротоколів – 312 (-325) питома вага складає 3,3% (обл.. 2,0%);
- прийнято рішення згідно «Закону про звернення громадян» - 5863 (-1446), питома
вага 62,1% (обл. 61,0%).
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Ефективність роботи:
- із зареєстрованих особа встановлена – 2447, що складає 25,9%, по області – 31,3%;
- протягом доби – 2350, що складає 24,9%, по області – 28,9%;
З них з ознаками кримінального правопорушення - 2616:

- особа встановлена – 888, що складає 33,9%, по області – 35,2%;
- протягом доби – 836, що складає 32,0%, по області – 30,7%.
ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА
Станом на 19.12.2014 СВ Краматорського МВ зареєстровано до ЄРДР – 1902 (+331)
правопорушень, з них тяжких та особливо тяжких – 790 (+259).
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З них зареєстровано:
- вбивств – 25 (+8), з них розкрито (особа втановлена) - 6 (-9), питома вага складає 24,0%
(обл. 7,8%);
- тяжкі тілесні ушкодження - 49 (+21), з них розкрито (особи встановлено) - 15 (-13),
питома вага складає 30,6% (обл. 46,5%);
- ТТУ зі смертю - 6 (рів.), з них розкрито (особа встановлена) - 3 (-3), питома вага складає
50,0% (обл. 56,8%);
- розбійні напади - 24 (+16), з них розкрито - 2 (-6), питома вага складає – 8,3% (обл.
24,8%);
- грабежі - 44 (+5), з них розкрито – 14 (-5), питома вага складає – 31,8% (обл. 37,3%);
- крадіжки всього - 729 (-187), з них розкрито - 164(-83), питома вага складає – 22,5% (обл.
23,4%);
- незаконе заволодіння АМТ - 160 (+144), з них розкрито - 10 (-1), питома вага складає –
6,3% (обл. 9,2%);
- хуліганства - 7 (рів.), з них розкрито - 2 (-3), питома вага складає – 28,6% (обл. 24,3%);
- незаконне поводження зі зброєю - 25 (+13), з них розкрито - 6 (-6), питома вага складає –
24,0% (обл. 49,0%);
незаконный обіг наркотичних засобів - 78 (-27), з них розкрито - 50(-52), питома вага
складає – 64,1% (обл. 79,8%).

БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
За звітний період по лінії економіки виявлено та зареєстровано 19 кримінальних
проваджень за лінією економіки з них 4 тяжкі та особливо тяжкі, 33 особам оголошено про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 23 кримінальними провадженями,
закінчено досудове слідство за 24 кримінальними провадженнями, 23 направлено до суду.
Бюджетна сфера
За звітний період за лінією «Бюджетна сфера» сектором ДСБЕЗ оголошено про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 8 особам за 15 кримінальними
провадженьями за статтями:

- за ст. 358 ч. 4 - 5
- за ст. 190 ч. 1 - 5
- за ст. 191 ч. 2 - 1
- за ст. 366 ч. 1 - 1
- за ст. 366 ч. 2 - 1
- за ст. 3641 ч. 2 - 1
- за ст. 367 ч. 1 - 1
З них:
- розпорядники державного бюджету - 5
- розпорядники місцевого бюджету - 3;
- у сфері державних закупівель - 3.
Сфера земельних відносин:
За звітний період 2014 року оголошено про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень у сфері земельних відносин 2 особам.:
- за ст. 356 ч. 1 КК України;
- за ст. 369 ч. 2 КК України.
Хабарництво
За звітний період 2014 року за матеріалами СДСБЕЗ Краматорського МВ пред'явлено
про підозру 5 особам за 7 (+5) кримінальних проваджень.
Заробітна плата:
За звітний період 2014 року співробітникам Краматорського МВ повідомлено про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. 175 ч. 1 КК України (невиплата
заробітної плати) 9 керівникам підприємств.
Гральний бізнес
З початку 2014 року відкрито 23 кримінальних проваджень за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (надання послуг у сфері грального бізнесу), з них 20
закрито на підставі п. 1 ст. 284 КПК України.
На сьогодні за 4 кримінальними провадженнями ведеться досудове слідство.
У листопаді 2014 року за матеріалами СДСБЕЗ Краматорського МВ зареєстровано
ЄРДР № 12014050390002515 від 15.11.2014 року за фактом надання послуг грального бізнесу
в казино, розташоване за адресою: р. Краматорськ, вул. Паркова, 8. В рамках огляду місця
події вилучено 12 гральних автоматів, 1 рулетка, 8 столів для гри в покер, 1750 фішок для
гри в покер і 9 пачок ігрових карт, готівкові грошові кошти в сумі 1300 гривень, на які
рішенням Краматорського міського суду накладено арешт. На сьогодні за кримінальнми
провадженням проводиться досудове розслідування.
Також у грудні проведено огляд усіх адрес, за якими до міськвідділу надходила
інформація про факти можливого надання послуг грального бізнесу. У результаті оглядів
фактів надання послуг грального бізнесу на территории м. Краматорска не встановлено.
Приміщення закриті, будь-яка реклама відсутня.

Відшкодування збитків:
За кримінальними проваджень, виявленим співробітниками СДСБЕЗ, збиток склав:
за формою 1 - 228 тис. грн. (виявлений збиток)
за формою 1.2 - 721 тис. грн. (пішов у суд)
відшкодовано з арештом - 377 тис. гривень
реально відшкодовано - 374 тис. гривень
ЗЛОЧИНИ СКОЄНІ В ГРОМАДСЬКИЙ МІСЦЯХ

На території обслуговування Краматорського МВ мешкає 197 тис. чоловік населення,
з яких на території обслуговування МВ – 73 тис., на території 1 ВМ – 82 тис., на території 2
ВМ – 42 тис.
Згідно з Єдиною дислокацією на території обслуговування Краматорського МВ
розроблено 51 піший маршрут.
На території обслуговування Краматорського МВ щоденно виставляється у
середньому 30 нарядів з них:
- 5-6 маршрутів піших та 2 автопатруля роти ПС,
- 3 маршрути нарядів ВДСО,
- 4-5 маршрутів патрулювання нарядами ДПС ДАІ,
- 6 спільних маршрутів особового складу МВ за рахунок зміщення робочого часу.
- 18-20 спільних нарядів зведених загонів (приданих сил).
З початку року на території обслуговування Краматорського МВ скоєно злочинів
всього – 1902 (+389), з них в громадських місцях – 304(-58) 16,0%, з них на вулиці – 218 (18) 12,2%. Розкрито 344(-266) 19,9%.
ГРАБЕЖІ
За минулий період на території м. Краматорськ грабежів 44(+5), з них в громадських місцях
– 30 (-3) 68,2%, на вулицях 27 (-3) 65,5%.
Розкриття грабежів становить 14(-5) 46,6%.
Найбільш часто грабежі в громадських місцях відбувалися у період –
з 00.00 до 02.00 - 1
з 08.00 до 10.00 - 1
з 16.00 до 18.00 -4
з 02.00 до 04.00 – 2
з 10.00 до 12.00 - 0
з 18.00 до 20.00 -5
з 04.00 до 06.00 - 1
з 12.00 до 14.00 - 1
з 20.00 до 22.00 -7
з 06.00 до 08.00 - 2
з 14.00 до 16.00 - 1
з 22.00 до 00.00 - 5

І в такі дні тижня:
Понеділок - 3 разів
Вівторок - 4 разів
Середа-4 разів
Четвер-6 рази
П'ятниця - 4 рази
Субота - 5разів
Неділя - 4 разів
Найбільш часто викрадаються мобільні телефони - 14 разів, гроші - 16 разів, інше
майно - 2, цінності -10 разів.
Основна маса цього виду злочинів скоюється по відношенню до жінок – 19, чоловіків
- 9 , престарілих -2.
За способом здійснення слід зазначити, що грабежі в громадських місцях
відбуваються найбільш часто ривком або відкрито без застосування насильства, також
грабежі скоюються найбільш часто поодинці - 27, у групі – 3.
Слід зазначити, що громадяни тільки в 20 випадках звертаються в міліцію на протязі 1
годин безпосередньо після вчинення злочину.
РОЗБІЙНІ НАПАДИ
З початку поточного року на території було скоєно розбоїв – 24 (+17), з них в
громадських місцях – 9 (+5) або 37,5%, на вулиці – 6 (+4) або 25%.
Розкриття розбійних нападів по місту становить 2(-5) - 22,2% .
Найбільш часто розбої в громадських місцях відбувалися в період -

з 00.00 до 02.00 - 0
з 08.00 до 10.00 - 0
з 16.00 до 18.00 -2
з 02.00 до 04.00 – 0 з 10.00 до 12.00 - 0
з 18.00 до 20.00 -2
з 04.00 до 06.00 - 1
з 12.00 до 14.00 - 0
з 20.00 до 22.00 -1
з 06.00 до 08.00 - 1
з 14.00 до 16.00 - 1
з 22.00 до 00.00 - 1
Слід зазначити, що розбійні напади скоювалися в
Понеділок - 1 разів
Вівторок - 0 разів
Середа-1 раз
Четвер - 0 разів
П'ятниця - 2 рази
Субота - 2 разів
Неділя - 3 рази
Найбільш часто викрадаються гроші 8 разів, мобільні телефони - 1 раз.
Основна маса цього виду злочинів скоюється по відношенню до жінок - 6 разів ,
чоловіків -3 рази .
За способом здійснення слід зазначити, що розбійні напади відбувалися в громадських
місцях групою осіб - 1 раз, поодинці - 8 разів. Слід зазначити, що громадяни зверталися в
міліцію по закінченню більш ніж 1 годину після скоєння злочину.

КРАДІЖКИ
За вказаний період на території м. Краматорськ було скоєно 678 (-224) крадіжок з них в
громадських місцях скоєно – 92, на вулиці – 43.
Розкрито -150(-83).
ХУЛІГАНСТВО
За вказаний період на території м. Краматорськ було скоєно - 6(-2), з них в громадських
місцях скоєно – 6, на вулиці – 2. Розкрито 2( -3).
ТТП
За вказаний період на території м. Краматорськ було скоєно - 48(+21), з них в громадських
місцях скоєно – 3, на вулиці – 3. Розкрито 13(-12).
Для недопущення вуличної злочинності проводити відпрацювання території міста з
найскладнішою криміногенною обстановкою, проводити аналізи вуличної злочинності,
згідно з якими на виконання наказу МВС України №505-2008 року та вказівки №688/Кп
ГУМВС області розробляти графік щоденного виходу співробітників за рахунок зміщення
робочого часу на патрулювання території міста, згідно з дорученням № 1767/ПВ від
27.03.2014року створити спільні патрулі залучивши при цьому максимальну кількість
особового складу МВ.
Вирішувати питання з міською радою і підприємствами міста в установці систем відео
спостереження в місцях масового відпочинку громадян, «пунктів екстреного виклику» у
віддалених районах міста і селищах, провести бесіди з представниками авто перевізників по
установці відео регістраторів, а також рішень питань з екіпіровкою, зв'язком, транспортом
системою GPRS і т.д., що у свою чергу збільшить мобільність, оперативність реагування
нарядів на повідомлення про скоєні злочини або правопорушення.
В ЗМІ міста постійно висвітлювати роботу міського відділу по розкриттю злочинів,
роз'яснюються статті кримінального кодексу України заходи покарання, вживані до осіб, що
вчинили злочин, роз'яснювати відповідальність за незаконне проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій. Організовувати вихід статей на тему «Як усунути
можливість злочинних посягань» та «Первинні дії потерпілого в разі здійснення злочину
відносно нього» в міських та регіональних газетах.

ПРОГРАМА «ПРАВОПОРЯДОК»
На 2014 рік програмою посилення охорони громадського порядку і боротьби зі
злочинністю на території міста Краматорська «Правопорядок 2012-2014», затвердженої
рішенням міської ради від 11.07.2012 № 18/V1-5, передбачене виділення коштів
Краматорському МВ у розмірі 760 тис. грн., для придбання та встановлення фото відео
апаратури, забезпечення МВ сучасними засобами зв’язку для ПС та ВДІМ, обладнання для
спец автомобілів, забезпечення оргтехнікою, комп’ютерною технікою та телекомунікаційним
обладнанням
для застосування та використання при виконанні функціональних
повноважень міліції. На даний час на рахунок міськвідділу кошти не перераховані.

ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
З метою забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних
інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорони і забезпечення
громадського порядку, виявлення кримінальних правопорушень та їх припинення в районах
проведення антитерористичної операції, Краматорським МВ ГУМВС області розроблено
план заходів, щодо посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян в м.
Краматорськ.
На території обслуговування Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій
області розташовано один блокпост (на виїзді з
м. Краматорськ в
напрямку м. Дружківка), на якому щоденно у дві зміни по 12 годин та по 15 працівників
відповідно несуть службу зведені загони Вінницького та Волинського УМВС України та
інспектори ДПС ДАІ. Блок пост обладнаний на випадок прориву загороджуючими
спорудами та мінами. Шляхи під`їзду до місця розташування блокпосту заблоковані шляхом
вириття траншей. Створені пересувні мобільні блокпости з боку с. Пчілкіно та с. Сергиївка.
З метою підвищення ефективності роботи налагоджена взаємодія між блокпостом та
нарядами які несуть службу з охорони громадського порядку на території обслуговування, а
саме між автопатрулями зведених загонів Львівського та Вінницького ГУМВС України, які
несуть службу разом із працівниками міськвідділу в дві зміни з 09:30 до 17:30 та з 17:30 до
02:00години. Також встановлено порядок взаємодії і зв`язку чергової частини МВ з
блокпостом, щогодини надаються оновлені данні про оперативну обстановку в місті та
додаткові орієнтування, які надійшли до МВ. Блокпост забезпечено списками осіб, які
перебувають у розшуку та представляють оперативний інтерес. В свою чергу працівники, які
несуть службу на блокпосту забезпечують пропускний режим до міста, припиняють
порушення громадського порядку на визначеній території, здійснюють огляд
автотранспорту, затримують автотранспорт і осіб, які вчинили правопорушення. Поблизу
місця розташування блокпосту знаходяться наряди ДАІ, які також виконують функції з
охорони громадського порядку та оказують необхідну допомогу працівникам, які
перебувають на блокпосту.
За час роботи блок поста на трасі сполучення Краматорськ – Дружківка було
затримано:
- 25 осіб, котрі представляють оперативний інтерес, які потім були передані на
відпрацювання приданим силам.
- 3 особи, які розшукувались правоохоронними органами за скоєння злочинів
загально кримінального напрямку.
- одна особа, яка перебувала в базі «Армор», як безвісно зникла за Селідівським
МВ.
- одна особа, а саме Небока В.В., при огляді у якого в кишені був виявлений
предмет зовнішньо схожий на гранату РГД – 5.
На теперішній час у цьому напрямку вжито таких заходів:

–
з метою охорони громадського порядку біля органів державної влади та
місцевого самоврядування, об’єктів життєзабезпечення населення, об’єктів, стосовно яких
можливе вчинення терористичних актів задіються співробітники ОВС, та працівники
зведених загонів Вінницького, Львівського та Волинського УМВС України;
– організовано виявлення дільничними інспекторами міліції та інспекторами
патрульної служби підозрілих осіб у населених пунктах, на автобусних вокзалах, станціях, у
громадському транспорті, місцях масового перебування людей, територій, наближеній до
об’єктів критичної інфраструктури, у першу чергу з предметами, сумками, пакунками, у яких
можуть транспортуватися вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої. У
разі виявлення таких осіб здійснювати перевірку їх особи, догляд речей, при необхідності
доставляння до ОВС для відпрацювання на предмет причетності до терористичної діагності;
–
силами дільничних інспекторів міліції організовано збір інформації щодо
підозрілих осіб, які винаймають житло, ведуть прихований спосіб життя, та передачу цієї
інформації до оперативних служб для відпрацювання можливої причетності таких осіб до
диверсійної та терористичної діяльності
- працівники кримінального блоку, беруть участь у проведенні з доданими силами з
інших регіонів України спеціальних операціях, направлених на розшук диверсійнорозвідувальних груп, озброєних злочинців та осіб, які зі зброєю знаходились на блокпостах
під час захоплення міста Краматорськ.
Блокпост обладнано освітленням та приладами обігріву, працівники, які несуть
службу мають триразове харчування
Пропозиції щодо покращення роботи в даному напрямку:
-

забезпечення єдиним радіозв’язком блокпосту з черговою частиною МВ та
суміжними блокпостами.
забезпечення ноутбуками з можливістю перевірки осіб по обліках інформаційнопошукових систем.
забезпечення засобами відео реєстрації.
обладнання під’їздів до блокпосту світловідбивними червоними смугами.

Тв.о.начальника Краматорського МВ
ГУМВС України в Донецькій області
полковник міліції

В.П. Колупай

