Звіт роботи Хмельницького відділу поліції та його територіальних підрозділів за 2018
рік.
Впродовж 2018 року Хмельницьким відділом поліції та його територіальними
підрозділами вжито різного роду організаційно-практичних заходів спрямованих на забезпечення
безпеки мешканців обласного центру, захист їх прав і свобод, протидію злочинності. Завдяки
налагоджені роботі працівників поліції вдалось не допустити погіршення криміногенної ситуації
в обласному центрі, а в окремих напрямках боротьби зі злочинністю досягти динаміки її
зниження.
Впродовж вказаного періоду Хмельницьким ВП ГУНП та його територіальними
відділеннями поліції в Єдиному обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події зареєстровано 67428 заяв та повідомлень (ХВП- 29593, ПЗВнП –
19423, ЗВнП – 18412), за 2017 р. в ЄО було зареєстровано 69015 заяв та повідомлень.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» висновком списано до справи
57770 матеріалів (ХВП -25349, ПЗВнП –16687, ЗВнП –15734), у 2017 –59546 матеріалів (ХМВ25084, ПЗВМ – 17669, ЗВМ – 16793) –зменшення становить 3,0%.
По 1298 матеріалах складено адміністративий протокол (ХВП-156 ПЗВнП-427, ЗВнП715), у 2017р – 97 (ХМВ–13, ПЗВМ –38, ЗВМ – 46).
За минулий рік спостерігається зниження загальної кількості вчинених кримінальних
правопорушень в порівнянні з 2017 роком (з 4184 до 3914) що становить 6,5%.
З числа зареєстрованих в 2018 році на території міста 932 кримінальних правопорушення
відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких (в 2017 році вчинено 1191 таке
правопорушення,) спостерігається зниження на 21,7%.
З загальним зменшенням злочинів даної категорії, спостерігається збільшення питомої
вага їх розкриття 42,0%, проти 32,2% у 2017 році (391 проти 384 в 2017).
Найбільш небезпечною категорією злочинних діянь, є ті, що посягають на життя та
здоров’я громадян, насамперед умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження.
За 2018 рік зареєстровано шістнадцять умисних вбивства, які на даний час розкрито.
Вчинено 6 тяжких тілесних ушкоджень (Хмельницький ВП), які на даний час також
розкрито.
За звітний період на території міста зареєстровано 9 розбійних нападів (10- в 2017 році)
(ХВП-4 ,ПЗВП-1, ЗВП-1), на даний час розкрито 7 злочинів даної категорії. Не розкрити
лишилося 2 розбої, які вчинені на територіях Хмельницького ВП та Зарічанського ВнП.
Поряд зі зменшенням вчинення розбійних напрямів за звітній період поточного року по
м. Хмельницькому спостерігається незначне збільшення скоєння пограбувань громадян 109
проти 105 за 2017 рік, що становить 3,8%, (51 на території обслуговування Хмельницького ВП,
15 – Південно-Західного ВнП, 43 – Зарічанського ВнП). Розкрито 48 грабежів (Хмельницький
ВП – 23 Південно-Західне ВнП – 4, Зарічанське ВнП –21), що складає 44,0% від загальної
кількості. Не розкритими залишається 61 пограбування (ХВП – 28, ПЗВнП – 11, ЗВнП – 22).
Переважна більшість грабежів, що залишаються нерозкритими, вчинено у відношенні
осіб, які перебували на вулицях чи в інших громадських місцях, поверталися додому з роботи,
розважальних закладів та інше.
Значну кількість з числа усіх зареєстрованих кримінальних правопорушень
продовжують складати крадіжки, що суттєво впливають на стан криміногенної ситуації в м.
Хмельницькому.
Аналіз стану крадіжок майна на території обласного центру засвідчив, що упродовж
2018 року в нашому місті практично кожного дня вчинялось 6 крадіжок. Так, за звітній період
вчинено 2233 кримінальних правопорушень даної категорії. Із загальної кількості вчинених:
- крадіжки з квартир та будинків – 455 або 20,4% від загальної кількості;
- крадіжки мобільних телефонів 457 або 20,5%;
- крадіжки з транспортних засобів 296 або 13,3%;
- іншого майна (кишенькові крадіжки, крадіжки на ринках, з гаражів, дорожніх люків,
тощо) 1025 або 45,8%.
Найбільшу кількість крадіжок майна громадян зафіксовано на території обслуговування
Хмельницького ВП – 930, Південно-Західного ВнП – 672 Зарічанського ВнП –628. Переважну
більшість крадіжок вчинено шляхом зламу серцевини замка вхідних дверей, підбору ключа,
«відтиску віконних рамок», а також шляхом вільного доступу до майна.

З кожним днем даного виду злочини стає все важче розкривати, оскільки багато крадіїв
гастролюють, при цьому за умов сучасного технічного розвитку вони вдосконалюють свою
злочинну діяльність, відповідно і технічно озброюються, що надає їм можливості уникнути
ризиків залишення на місці скоєння злочину певної слідової інформації (відбитки пальців рук,
взуття, тощо). Із числа скоєних 2233 розкрито 736 крадіжок, що становить 33,0%.
Проте робота в даному напрямку ведеться постійно, і як наслідок, спостерігається
незначне зменшення кількості вчинення квартирних крадіжок в порівнянні з 2017 роком на
19,5%. (455 проти 565 в 2017 році).
За 2018 рік по м. Хмельницькому зареєстровано 41 (проти 43 у 2017 році) незаконне
заволодіння транспортними засобами, (Хмельницького ВП-10, Південно-Західного ВнП -14,
Зарічанського ВнП-17). Розкрито 16 незаконних заволодінь (Хмельницький ВП -4; ПівденноЗахідне ВнП- 8; Зарічанське ВнП-4), що складає 39,0% (Хмельницький ВП – 40,0%, ПівденноЗахідне ВнП – 57,1%, Зарічанське ВнП – 23,5%). Не розкрито 25 кримінальних правопорушень
даної категорії, з них Хмельницький ВП – 6, Південно-Західне ВнП – 6, Зарічанське ВнП – 13.
Протягом звітного періоду поточного року на території м. Хмельницького
спостерігається зниження вчинення шахрайських дій на 41,0% (353 проти 598 за аналогічний
період 2017 року). Однак працівникам поліції є над чим працювати, оскільки з зниженням
кількості кримінальних правопорушень спостерігається зменшення кількості вручення
повідомлено про підозру винним особам (з 185 в 2017 році до 111 в 2018), відсоток розкриття
даного виду злочинів по місту складає лише 31,4% (Хмельницький ВП – 28 (21,4%), ПівденноЗахідне ВнП – 65 (46,8%), Зарічанське ВнП – 18 (21,7%).
Низький відсок розкриття та направлення з обвинувальним актом до суду даного виду
кримінальних проваджень є те, що в більшості випадків потерпілі перераховують гроші за
допомогою електронно-обчислювальної техніки шляхом віддаленого доступу на рахунки інших
банків. Тому в подальшому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а
саме руху коштів по рахунках потерпілого, які являються банківською таємницею. На підставі
отриманих даних при необхідності потрібно повторно звернутися за погодженням тимчасового
доступу до руху коштів по рахунку потенційного підозрюваного, якщо дана банківська таємниця
являється власністю іншої банківської установи. В ході отримані дані аналізуються та після
отримання інформації про заволодіння коштами, тобто зняття або переведення на інші рахунки,
даний злочин являється закінченим.
До суду направлено 905 кримінальних проваджень з обвинувальним актом (у 2017 році
направлено до суду 656 кримінальних проваджень).
Направлено кримінальних проваджень з угодами 138: 54 - про примирення, 84 визнання винуватості, що на 47 кримінальних проваджень більше у порівнянні з 2017 роком - (в
2017 році 91: 49 - угод про примирення, 42 - визнання винуватості ).
За вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у порядку ст. 208 КПКУ слідчими
затримано 69 осіб , з яких до 36 особо обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
33 особи було звільнено, 13 особам (звільненим) обрано запобіжний захід у вигляді домашнього
арешту та 5 особам обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, 4 особи
звільнено без обрання запобіжного заходу.
На протязі 2018 року на території м. Хмельницького відбулося 465 масових заходів, в
яких прийняло участь близько 146126 громадян, із них 20 - заходи соціально-економічної
спрямованості, 53 – мітинги; 42 – заходи релігійного характеру, 173 - заходи культурновидовищного характеру, 12 - заходи політичної спрямованості, 39 – заходи спортивного
характеру, 17-мирні походи, 2- акції голодування та 107 інші масові заходи. Для забезпечення
публічної безпеки та порядку було залучено 2892 працівники поліції, 286 з яких працівники
спеціальних підрозділів поліції, 1592 працівники Управління патрульної поліції в Хмельницькій
області та 1014 працівників Хмельницького відділу поліції ГУНП.
В громадських місцях на території м. Хмельницького за 2018 рік скоєно 401 кримінальне
правопорушення, що складає 10,2% від кількості зареєстрованих, в минулому році за
аналогічний період було вчинено 626 злочинів, що складає 15,0%. Зниження складає 35,9 %.
Безпосередньо на вулицях міста за 12 місяців 2018 року скоєно 221 кримінальне
правопорушення, що складає 5,6% від кількості зареєстрованих, в минулому році за аналогічний
період було скоєно 325 кримінальних правопорушень, що складає 7,8%. Зниження складає 32,0
%.
Проведений аналіз злочинів скоєних в громадських місцях свідчить проте, що з загальної
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кількості 401 скоєного кримінального правопорушення найбільше складають крадіжки – 219
злочинів (54,6%), грабежі – 90 (22,4%), розбої – 4 (0,9%), хуліганства – 11 (2,7%), умисне тяжке
тілесне ушкодження – 1 (0,2%), незаконне заволодіння транспортним засобом – 41 (10,2%), інші
злочини –35 (8,7%).
З загальної кількості злочинів, які були скоєні в громадських місцях розкрито 155
злочинів, що складає 38,7%.
За звітній період дільничними офіцерами поліції виявлено та задокументовано 3240
фактів порушення громадянами адміністративного законодавства України, а саме:
антиалкогольного законодавства – 457 (2017 – 505);
вчинення домашнього насильства– 342 (2017 - 152)
дрібне хуліганство – 447 (2017 -235)
дрібна крадіжка – 128 (2017 -79)
порушення пов’язані з незаконним обігом наркотиків - 113 (2017 -55)
пов’язані з порушеннями операцій з металобрухтом – 6 (2017 -18)
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