
ДОВІДКА
про результати оперативно-службової діяльності Славутицького MB ГУ 

МВС України в Київській області за 2004 рік
Протягом 2004 року зусилля осо

бового складу Славутицького MB були 
спрямовані на реалізацію заходів, пе
редбачених Комплексною програмою 
профілактики злочинності на 2001 — 
2005 роки, Указами Президента Украї
ни від 18 лютого 2002 року № 143 “Про 
заходи щодо дальшого зміцнення пра
вопорядку, охорони прав і свобод гро
мадян", № 27 2004 року “Про додат
кові заходи щодо поліпшення діяль
ності служби дільничних інспекторів 
міліції” та Всеукраїнською нарадою 
при Президентові України з питань 
боротьби з корупцією і організованою 
злочинністю від 29 січня 2004 року, а 
також рішеннями і вказівками МВС Ук
раїни та Головного управління щодо 
протидії злочинності, забезпечення 
належного рівня охорони громадсько
го порядку і стабілізації криміногенної 
обстановки.

Так, у  звітному періоді, у відпові
дності до розпоряджень МВС та ГУ 
МВС України в Київській області, 
проводилися комплексні оператив
но-профілактичні відпрацювання те
риторії обслуговування, направлені 
на оздоровлення криміногенної об
становки, виявлення злочинів і пра
вопорушень, перш за все, на ринку 
підакцизних товарів, виявлення осіб, 
які незаконно поставляють та воло
діють зброєю, боєприпасами і вибу
ховими матеріалами, а також зло
чинів, пов’язаних із незаконним об
ігом наркотичних засобів. Крім того, 
проводилися цільові операції “Роз
шук” по встановленню осіб, які пе
реховуються від слідства, суду та 
безвісти зникли, “Візит” — по вияв
ленню нелегальних мігрантів, пе
ревірці іноземних громадян, підобл- 
ікового елементу, відвідування гро
мадян за місцем проживання і вру
чення їм візитних карток; “ Інтелект” , 
“М іраж” , “ Берег” , “Арсенал” , “Кор
дон". Заходи щодо недопущ ення 
вчинення актів тероризму обмежен
ня тіньового обігу спирту, лікеро-го- 
рілчаної продукції і тютюнових ви
робів нами проводяться постійноі до 
теперішнього часу.

Вказані міроприємства дозволили 
тримати'криміногенну обстановку під 
контролем. Так, за звітний період 
зменшилась кількість зареєстрованих 
злочинів по всіх лініях — із 128 у 2003- 
му до 121, або на 4,7%, по лінії за- 
гальнокримінальної спрямованості — 
зі 118 до 115 злочинів, або на 2,5%. А 
от кількість тяжких злочинів дещо 
збільшилась —  із 39 до 41, або на

5,1%. Розкриття злочинів становить: по 
всіх лініях— 89,3 %, загальнокриміналь- 
ної спрямованості — 92,2%, тяжких та 
особливо тяжких загальнокримінальної 
спрямованості — 87,5%.

АНАЛІЗ РОБОТИ 
ГАЛУЗЕВИХ СЛУЖБ

1. Відділення кримінального роз
шуку

Особисто службою КР розкрито 39 
злочинів (питома вага становить — 
36,3%, середньообласний показник — 
34,2%). З початку року в розшук було 
оголошено 9 злочинців, з них у резуль
таті проведення оперативно-розшуко- 
вих заходів встановлено місцезнаход
ження та затримано 7, не встановлено 
місцеперебування 2 злочинців.

В розшук безвісти зниклих грома
дян було оголошено 5 осіб, із них 
розшукано 3, не розшукано 2 особи.

Залишок нерозкритих злочинів мину
лих років у нас становить 164, у по
рівнянні із 292 злочинами станом на 
01.01.2002 року. Цей показник значно 
нижче від кількості аналітичних злочинів 
в інших ОВС. Залишок їх по області 
складає більше 30 тисяч. Водночас не- 
 розкритими у 2002 році залишилися 6 
неочевидних злочинів, із них 1 тяжкий.

2. Група БНОН
За 2002 рік всього виявлено 31 зло

чин, пов’язаний із незаконним обігом 
наркотиків, у т.ч. виявлена 1 підпільна 
нарколабораторія, 8 фактів незаконно
го збуту, 20 фактів зберігання, та 2 фак
ти втягування неповнолітніх у вживан
ня наркотиків. Особисто службою БНОН 
виявлено всього 6 злочинів цієї кате
горії, що становить 5,7% при середньо- 
обласному 5,1%.

3. Група кримінальної м іліції у 
справах неповнолітніх

Протягом 2004 року неповнолітніми 
скоєно 18 злочинів проти 13 у 2003 році. 
Тобто, судячи по цих циф рах, 
відмічається зріст неповнолітньої зло
чинності. На обліку перебуває 44 непов
нолітні злочинці, 28 неблагополучних 
сімей, в яких проживає 47 дітей. З кож
ним із них проводилася і проводиться 

ціленаправлена робота. Особисто пра
цівниками Служби розкрито 9 злочинів

4. Слідче відділення
Всього у провадж енн і сл ідчого  

відділення у 2004 році знаходилося 114 
кримінальних справ проти 70 справ у 
2003 році (+62,8%). Прийнято до про
вадження 93 кримінальні справи. Закі
нчено провадженням 77 проти 47 у ми
нулому році, що складає збільшення на

63,8%. Як негатив, слід відмітити, що 
на додаткове розслідування за 2004 
рік надійшло 7 кримінальних справ, у 
той же час у 2003 році таких справ 
було 2.

Навантаження на одного штатного 
слідчого у 2004 році становило 6,33 
проти 3,9 у 2003 році. Продуктивність 
праці — 4,3 проти 2,6, а ефективність 
роботи складає —  67,5% проти 67,1 % 
у 2003 році.

Працівниками слідства особисто 
розкрито 8 злочинів (питома вага ста
новить —  7,5%, область —  7,3%).

5. Відділення дільничних інспек
торів міліції

О собисто службою  Д ІМ  за 12 
місяців 2004 року розкрито 33 злочи
ни. За ініціативою міліції протягом року 
встановлено адміннагляд 6 особам, 
відсоток від кількості “формальників" 
становить —  66 ,6%  (область — 
51,8%).

Направлено на лікування від ал
коголізму в заклади МОЗ — 6 осіб 
(навантаження на 1 ДІМ становить — 
1, область — 0,8).

Проведено протокольне провад
ження по 12 матеріалах (навантажен
ня на 1 ДІМ становить 1,86, область 
—  0,63). Розшукано злочинців — 3.

6. Відділення державної автомо
більної інспекції

Протягом 2004 року особовим 
складом відділення виявлено 1726 
порушень Правил дорожнього руху 
проти 1547 за аналогічний період 
минулого року, із загальної кількості 
притягнуто до відповідальності 71 
(72) пішохід та велосипедист. За ке
рування автотранспортом у стані 
сп ’яніння притягнуто по 161 водію 
у звітному і минулому роках. Про
ведено 420 перев ірок автогоспо- 
дарств проти 356 у 2003 році. Про
ведено 420 (356) впусків-випусків 
автотранспорту, за випуск на лінію 
технічно несправних транспортних 
засобів притягнуто 34 інженерно- 
технічних іірацівника, відповідаль
них за цю д ілянку роботи.  Прове
дено 18 обстежень вулично-шляхо
вої мережі міста, за якими видано 

61 припис про усунення виявлених 
недоліків.

Працівниками ВДАІ міськвідділу 
розкрито особисто 10 (9) злочинів, за 
їх участю — 93 (71). Оформлено 28 
(23) матеріалів про ДТП.

С.І. ХОМЕНКО, 
заступник начальника по 

роботі з персоналом 
Славутицького MB,


