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ДОПОВІДЬ
начальника Києво-Святошинського РВ ГУ МВС
України в Київській області, полковника міліції
Красноярова Ф.Ф. про стан боротьби зі
злочинністю на території району на сесії КиєвоСвятошинської районної ради 28.08.2012 року
Шановний головуючий, присутні!
Виконуючи Комплексну програму профілактики злочинності
“Правопорядок” на 2011-2015 роки Києво-Святошинським районним
відділом на протязі 7 місяців 2012 року вживались організаційні та практичні
заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян,
здійснення заходів щодо боротьби зі злочинністю, посилення ролі
дільничних інспекторів міліції, патрульно-постової служби та підрозділів, які
безпосередньо працюють із населенням.
Необхідно
відмітити,
що Києво-Святошинський
район
є
найскладнішим по криміногенній обстановці в Київській області. За рівнем
злочинності, ми знаходимось на другому місці в області.
Аналізуючи діяльність районного відділу за звітний період в першу
чергу хотів би звернути увагу на ряд об’єктивних причин, що значною мірою
впливають на криміногенну ситуацію та структуру злочинності.
Штатна чисельність атестованого особового складу РВ складає 376
посад, в тому числі 260 посад старшого та середнього начальницького складу
та 86 посад молодшого начальницького складу, 30 посад вільного найму.
Некомплект становить 55 посад, або 14,6%.
Протягом 2012 року:
- прийняті на службу з числа цивільної молоді – 21 працівник;
- звільнено з ОВС – 21 працівник;
- прибуло з інших підрозділів – 5 працівників;
- переведено за межі підрозділу – 27 працівників.
Така плинність кадрів пояснюється тим, що наш район розташований
найближче до м. Києва, де заробітна платня працівників міліції на багато
більша ніж в області.
Але не дивлячись на це, працюючи в складних умовах, переважна
більшість особового складу районного відділу сумлінно виконує свої
обов’язки. Кримінальну ситуацію в районі при всій її складності ми в цілому
контролюємо. Про це свідчать наступні статистичні показники.
Протягом 7-ми місяців 2012 року на території району відмічається
зменшення на 7,9 відсотки загальної злочинності в порівнянні з аналогічним
періодом 2011 року. Всього було зареєстровано 1376 злочинів (2011р. - 1494).
В цілому в області відмічається зниження злочинності на 1,4 %.
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Рівень злочинності на 10 тис. населення на території КиєвоСвятошинського району складає 88,3 злочинів при обласному показнику 56,6
злочини. В тому році рівень злочинності на 10 тис. населення складав 98
злочинів.
Найбільше на сьогоднішній день скоюється злочинів майнової
спрямованості, тобто це всі види крадіжок майна, пограбування, розбійні
напади, незаконні заволодіння автотранспортом. Вони складають 57,4
відсотки від всіх видів скоєних злочинів. З них 45,0 % - це крадіжки
особистого майна, з яких половина, це крадіжки з квартир, будинків та дач.
Виходячи з цього і розкриття вказаного виду злочинів становить лише
23,2 %.
Найбільш враженими містами цього виду злочинів та й загалом
криміногенної обстановки є м. Боярка та м. Вишневе, де скоюється 60% всіх
видів злочинів.
Також болючою темою на сьогоднішній день є розкриття крадіжок
мобільних телефонів, які складають 11,8 відсотків від загальної кількості
скоєних майнових злочинів. Не дивлячись на те, що є технічні можливості,
по ІМЕЙ, визначити місце знаходження мобільного телефону, розкриття
ускладнюється тим, що законодавство дозволяє направляти нам запити до
відповідних служб лише після порушення кримінальної справи, а на це
потрібний певний час.
Протягом 2012 року активно велась робота по припиненню
незаконного обігу наркотиків. Так за 7 місяців поточного року було виявлено
163 факти незаконного обігу наркотичних речовин (в 2011 році 154).
Порушено 83 кримінальних справ (в 2011 році - 72), в тому числі 13 фактів
збуту наркотиків (в 2011 році -12). Виявлено одну підпільну
нарколабораторію та 3 факти посівів маку.
Так за 7 місяців 2012 року було вилучено з незаконного обігу 2 кг 247
гр. наркотичної речовини, а саме:
 1399 г. канабісу
 526,7 мл ацетицьованого опію
 6,07 гр. метадону
 0,155 гр. амфетаміну
 5 гр. макової соломки
 28 шт. та 20 гр. рослин коноплі
 110 г. перманганат калію
 100 кг оксид кадмію
 психотропні препарати:
конкреатин - 30 г.
викроцептин - 30 г.
ефазен
- 30 г.
контрофес
- 30 г.
емодроцих - 30 г.
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Притягнуто до адміністративної відповідальності по ст. 44 КУпАП за
незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів або
психотропних речовин, без мети збуту, в невеликих розмірах – 21 особа.
На обліку в лікаря-нарколога на даний час перебуває 135 осіб, з них: з
діагнозом наркоманія – 102, які епізодично вживають наркотики – 33.
Зрозуміло що цей показник для нашого району не відповідає реальній
ситуації. Найбільш характерні злочини пов’язані з вживанням наркотичних
речовин рослинного походження шляхом ін’єкції. Знизився середній вік осіб,
що вживають наркотичні речовини до 14-19 років. За 7 місяців 2012 року до
до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання та збут
наркотичних речовин було притягнуто 59 осіб, з них 53 особи ніде не
працюють. Цей вид злочину найбільш характерний для молоді, яка проживає
в м. Боярка та м. Вишневе, але є тенденція до розповсюдження наркотиків в
сільській місцевості.
Як бачимо, в цьому напрямку нам потрібно всім працювати спільно.
Говорячи про рівень злочинності тяжких та особливо тяжких злочинів,
хотілося б відмітити, що на території нашого району скоєно 12 вбивств - це
найбільший показник в області. Всі вбивства на сьогоднішній день розкрито.
За аналогічний період минулого року було скоєно 9 вбивств з яких було
розкрито 8. Так і залишається не розкритим вбивство гр.-на Єрьоменка Ю.О.,
яке було скоєно в червні місяці 2011 року в м.Вишневе, але вважаю, що це
справа часу.
Протягом поточного року відбулося зниження таких тяжких злочинів,
як розбійних нападів на 56,3 % (з 16 до 7), пограбувань на 28,6% (з 70 по 50),
зґвалтувань на 600,0% (з 6 до 0), хуліганств на 42,8% (з 14 до8).
В поточному році велика увага приділялася удосконаленню системи
профілактики злочинності та правопорушень, укріпленню охорони
громадського порядку та громадської безпеки.
Протягом звітного періоду поточного року в громадських місцях
населених пунктів території обслуговування районного відділу скоєно та
зареєстровано 133 злочини, що на 8,8 відсотків менше ніж за аналогічний
період минулого року, з них:
- пограбування – 34 зл., 25,6%;
- розбійні напади – 3 зл., 2,2 %;
- крадіжка майна з АТЗ – 48 зл., 36,1 %;
- крадіжка особистого майна – 70 зл., 52,6 %;
- тілесні ушкодження – 2 зл., 1,5 %;
- незаконне заволодіння ТЗ – 13 зл., 9,8 %;
- хуліганства – 7 зл., 5,3 %.
В умовах вулиці скоєно в умовах вулиці 62 злочини, що становить 46,6
% від загальної кількості злочинів скоєних в громадських місцях. Всього
розкрито 26 злочинів.
Але при зниженні вуличної злочинності все таки викликає
занепокоєння розкриття пограбувань, яких найбільше скоєно на території
Боярського куща – 19 злочинів - це м.Боярка – 15, с.Білогородка-2,
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с.Тарасівка – 2. та на території Вишнівського куща – 11 пограбувань- це
м.Вишневе – 8, с.Петрівське -1, с.Соф.Борщагівка – 2.
Як бачимо цей вид злочину характерний не лише для міської зони.
Останнім часом намічається тенденція до ускладнення криміногенної
обстановки в сільській місцевості. Так на території Чабанського куща скоєно
12 пограбувань - це с.Гатне – 3, с.Ходосіївка – 3, с.Лісники – 2, смт.Чабани 4.;
Що стосується хуліганств, то найбільше їх скоєно на території
Боярського куща – 3 злочини - це м.Боярка, с.Віта Поштова, с.Забір'я.
Розкриття
злочинів
значно
ускладнюється
територіальним
розташуванням району. Після скоєння злочину злочинець відразу опиняється
на території обслуговування іншого району, а то і іншої області, оскільки
через територію району проходять автошляхи мiждународного значення:
Києв-Чоп,
Санкт-Петербург-Одеса,
Київ-Ковель, а всього 306 км
автомобільних шляхів. Дані обставини приводять до еміграції осіб, які
скоюють злочини на території району.
Багато осіб, котрі їх вчиняють проживають поза межами району.
Так в поточному році до кримінальної відповідальності було
притягнуто 397 осіб – це лише на 10 осіб менше ніж в минулому році. З них
раніше судимих 98 осіб, неповнолітніх – 20, не працюючих – 310 осіб, в стані
сп’яніння – 71особа. Всього із загальної кількості злочинців 186 осіб, або
46,9%, є мешканцями інших районів та областей України.
Тому протягом 7 місяців 2012 року в розшуку перебувало 165
злочинців, розшукано 54, залишилось в розшуку 111 злочинців.
Безвісти зниклих громадян знаходилось в розшуку 81, розшукано 20,
залишок 61 особа.
Невпізнаних трупів знаходилось в розшуку 122, впізнано 4, залишок
118 осіб.
Ускладнення розшуку злочинців, насамперед, пов’язано з тим, що за
межами України перебувало 84 злочинці, за межами Київської області -7
злочинців.
Суттєвий вплив на динаміку злочинності створюється внаслідок
розвитку інфраструктури в сфері торгівлі та надання послуг вздовж Великої
Окружної дороги. Як приклад можна навести такий факт, що вдовж Великої
Окружної дороги за звітний період 2012 року було скоєно 35 крадіжок
майна як в приміщеннях торгових центрів так і з автомобілів. Відразу після
скоєння злочину злочинці опиняються на території міста Києва, що
ускладнює проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю цих
злочинів.
Обстановка на автошляхах району залишається нестабільною. Так в
поточному році зареєстровано 230 дорожньо-транспортних пригод проти 150 в 2011 році, в яких травмовано 167 чоловік. По 35 фактам ДТП порушено
кримінальні справи. З них зі смертельними наслідками 8 кримінальних справ
проти 4 в минулому році. По 15 дорожньо-транспортним пригодам власників
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транспортних засобів встановити не вдалось можливим, оскільки вони
покинули місце пригоди, тобто зникли з місця ДТП.
Як всім відомо майже на 40% відбулось скорочення працівників ДАІ,
тому на даний час нам не вдається повністю перекрити район, особливо в
вечірній та нічний час, що дає змогу злочинцям скоювати злочини пов’язані
з незаконним заволодінням автотранспорту, здійснювати незаконні
перевезення вантажів та вчиняти інші злочини.
З метою профілактики, своєчасного виявлення та попередження
злочинів, а також злочинів, що скоюються в громадських місцях населених
пунктів території обслуговування, розроблено 29 маршрутів патрулювання
спеціалізованими нарядами міліції, з них 13 маршрутів автомобільного
патрулювання (МАП) та 16 маршрутів пішого патрулювання (МПП).
Щодо організації профілактичної роботи хочу відзначити, що на
території Києво-Святошинського району в 2012 році організовувалося
забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових
заходів з нагоди святкування всіх державних та релігійних свят.
Всім відомо, що на території нашого району розташований об’єкт
ЄВРО-2012- це готель «Діарсо». Так на протязі місяця особовий склад
районного відділу перебував на посиленому варіанту несення служби під час
проведення «ЄВРО-2012». Завдяки цьому, порушень громадського порядку
та інших надзвичайних подій, на території обслуговування, допущено не
було.
З метою поліпшення оперативної обстановки, належної організації
охорони громадського порядку на вулицях і інших громадських місцях за
ініціативою ГУ на території району було проведено 8 спільних оперативнопрофілактичних відпрацювань. На підставі аналізу оперативної обстановки у
найбільш вражених криміногенною обстановкою населених пунктах,
керівництвом районного відділу щонедільно проводяться оперативнопрофілактичні відпрацювання силами особового складу районного відділу за
участю підрозділів, що перебувають в оперативному підпорядкуванні (2 рота
ОБМОП "Беркут", ВДСО, ДАІ). Проводилося патрулювання на маршрутах
з охорони громадського порядку, спільно з військовослужбовцями в\ч 3027
“Барс”.
Протягом 2012 року органами внутрішніх справ налагоджувалась
більш дієва співпраця з
громадськими формуваннями з охорони
громадського порядку і державного кордону та їх матеріально-технічного
забезпечення. На території Києво-Святошинського району співпрацюють з
працівниками міліції такі громадські формування як: "Боярська варта"- м.
Боярка, "Дельта"- м. Вишневе, «Віта захист» - с.В.Поштова, «Дельта плюс» с.П.П.Борщагівка, «Гарт» - с.Білогородка, «Прометей» - с.Крюківщина.
Мета діяльності в цьому напрямку роботи – створити умови щодо
забезпечення щільності перекриття вулиць та громадських місць, отримання
інформації про правопорушення. Слід відмітити, що протягом останніх двох
років, в населених пунктах, де залучаються на охорону громадського порядку
громадські формування відмічається значне зниження рівня злочинності та
правопорушень в громадських місцях.

6

Згідно з вимогами Комплексної програми боротьби зі злочинністю ми
спільно з органами місцевого самоврядування провели певну роботу по
поновленню та розширенню громадських формувань для їх участі в охороні
громадського порядку і профілактичній роботі. Що ж ми маємо на
сьогоднішній день. На території Києво-Святошинського району
зареєстровано 23 громадських формувань, з яких 17 формувань з міліцією не
співпрацюють і ніякої діяльності відповідно до Закону України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку та державного кордону не
проводять і діють лише на папері. Це такі зареєстровані громадські
формування:
1. «Захист»- с. Гореничі
2. «Охорона»- с. Соф.Борщагівка
3. «Надія»- с.Петрушки
4. «Патріот» – с.Петрушки
5. «СБ-Альфа»- с.Соф.Борщагівка
6. «Богатир» – с.Білогородка
7. «Бобриця» – с.Бобриця
8. «Оберіг»- с.Малютянка
9. «Київське обласне громадське формування»- пгт.Чабани
10. «Альбатрос»- с.Дмитрівка
11. «Скала» - с.Музичі
12. «Захист Віта» - с.Віта Поштова
13. «Щит»-м.Вишневе
14. «Правозахист»- м.Боярка
15. «Правопорядок»-с.Тарасівка
16. «Вікторія»-м.Боярка
17. «Сокіл»- с.Мих.Рубежівка
Вважаю, що всім керівникам місцевої влади необхідно предметно
займатися відновленням та налагодженням роботи громадських формувань,
тому що дільничний інспектор міліції самостійно не в змозі вплинути на
криміногенну ситуацію в населених пунктах. Так, наприклад, згідно
нормативних актів навантаженість на 1 ДІМ в міській місцевості складає 3
тис. чол., в сільській місцевості 2,2 тис. чол., а в Києво-Святошинському
районі навантаженість на 1 ДІМ в міській місцевості складає – 4900 чол.
(крім того в м.Вишневе та м.Боярка триває будівництво багатоповерхових
будинків), а в сільській місцевості – 2600 чол. (в літній період населення
збільшується приблизно на 150 тис. чоловік за рахунок приїжджаючих на
дачні масиви). Доречно також буде сказати, що на обліку в районному відділі
перебуває 1459 підоблікових осіб, з них 63 особи звільнені з місць
позбавлення волі в 2011 році.
В кінці своєї доповіді хотілося б сказати, що працівниками міліції
зроблено все необхідне для виконання покладених на них завдань, але для
реалізації заходів передбачених Комплексною програмою профілактики
злочинності в першу чергу необхідна значна фінансова підтримка з боку
органів місцевого самоврядування, а починаючи з 2005 по теперішній час до
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районного відділу не надійшло взагалі ніяких коштів для фінансової
підтримки цієї програми.
При цьому доречно сказати, що протягом поточного року в ізоляторі
тимчасового тримання районного відділу утримувалось 811 осіб та
відконвойовано до інших установ - 1365 осіб,- на утримання яких витрачено
75 тисяч 600 гривень.
Окреслюючи перспективні напрямки роботи райвідділу, планується
провести цілий комплекс профілактичних заходів, спрямованих на
оздоровлення оперативної обстановки, насамперед на боротьбу із
незаконним обігом наркотиків, попередження та розкриття злочинів проти
особи, майнових злочинів та розширення мережі громадських формувань.
Хочу Вас запевнити, що при всій складності криміногенної ситуації в
районі, районний відділ не втратив контроль за її обстановкою і зберігає
реальну можливість впливати на її розвиток, але для цього нам необхідна
реальна допомога з Вашого боку і в першу чергу фінансова.

Начальник районного відділу,
полковник міліції

Ф.Ф. Краснояров

