
 

Інформація начальника Коростенського МВ УМВС в Житомирській області Калітки В.К. щодо стану законності, 
боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку в  місті Коростені 

 

Людина була є і залишається в центрі уваги нашої діяльності. Вона повинна почуватися захищеною та твердо знати, 

що міліція завжди прийде на допомогу. Пріоритет додержання прав і свобод людини та громадянина для нас є незмінним. 

На даний час ми докладаємо максимум зусиль, щоб підняти рівень довіри громадян до правоохоронців. 

Кризові явища в державі провокують збільшення скоєння правопорушень, зокрема, пов'язаних з крадіжками 

приватного майна громадян, наркоманією, пияцтвом, учиненням розбійних нападів, насильства в сім'ї та вчинення 

повторних злочинів особами, які раніше їх скоювали. Зростанню таких злочинів сприяє недосконалість державної політики 

у сфері боротьби з пияцтвом, зайнятістю молоді, відсутністю державної системи соціальної адаптації раніше судимих осіб, 

відсутністю центрів для проведення кр^е^щйних програм з особами, схильними до правопорушень на сімейно-побутовому 

ґрунті. 

Зменшення  зайнятості  населення  та  зростання кількості безробіття - є однією з причин зростання злочинності на 

території Коростенщини, адже держава не в змозі на даний момент надати всім робочі місця. 

Такий стан правопорядку в державі вимагає прийняття системних різнопланових профілактичних заходів як 

соціального характеру, спрямованих на усунення причин учинення правопорушень, так і спеціально-профілактичного 

характеру, спрямованих на зменшення можливостей і засобів їх учинення. Ці профілактичні заходи мають бути включені 

до єдиної Державної програми профілактики правопорушень на 201$'-2015 роки. 

Тому, відповідно до завдань, поставлених керівництвом МВС та УМВС України в Житомирській області, та з метою 

виконання Комплексної програми профілактики злочинності в м. Коростень, на протязі одинадцяти місяців 2012 року 

Коростенським МВ УМВС України в Житомирській Області проведено комплекс організаційних та практичних заходів 

спрямованих на покращення оперативної обстановки в м. Коростень, забезпеченню охорони громадського порядку на 

вулицях та інших громадських місцях, в тому числі під час проведення масових заходів, організації профілактичної роботи 

серед населення та з під обліковою категорією осіб, профілактики підліткової злочинності, боротьби з наркоманією та 

алкоголізмом. 

На даний час Коростенським МВ укомплектовано всі посади дільничних інспекторів міліції, що суттєво покращить 

взаємодію міськвідділу з громадськістю. 

Саме від них здебільшого залежить як міліцію сприймає населення. 

Першочерговими завданнями правоохоронців є розкриття тяжких злочинів, насамперед, проти особи, цілеспрямоване 

виявлення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків та їх збутом. Ефективне виконання цих завдань 

неможливе без зміцнення підрозділів карного розшуку. 

Міліція потребує суттєвої технічної модернізації. Недофінансування правоохоронної діяльності є одним із недоліків, 

що стримує розроблення та впровадження нових технічних та методологічних засобів у справу боротьби зі злочинністю. 

В свою чергу введення в дію нового Кримінально-процесуального кодексу України, який взагалі не передбачає 

інституту відмови в порушенні справи в двічі збільшує обсяги проведеної роботи працівниками міліції. Натомість 

громадяни мають право розраховувати на своєчасну, адекватну та фахову допомогу правоохоронців, відчувати 

небайдужість і психологічну підтримку. 

Повний облік всіх злочинів необхідний для забезпечення системної роботи щодо їх розкриття та розслідування. 

Підводячи підсумки роботи Коростенського МВ за 11 місяців поточного року, слід зазначити, що особовим складом 

Коростенського МВ вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації 

на території міста Коростеня, забезпечення правопорядку, захисту конституційних прав та свобод громадян. 

Основні зусилля міськвідділу за 11 місяців були спрямовані на: 

- захист прав і свобод громадян, які ґрунтуються на думці населення про роботу міліції; 

- підвищення оперативності реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про 

правопорушення, забезпечення безумовного дотримання законності при реєстрації, розгляді та вирішенні заяв та 

повідомлень про злочини і пригоди, застосуванні адміністративного законодавства, своєчасному прийнятті рішень за 

заявами та повідомленнями про злочини; 



 

якість проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій з розкриття і розслідування злочинів, 

своєчасному прийнятті рішень про порушення кримінальних справ у всіх випадках наявності ознак злочину, налагодженні 

конструктивної взаємодії між оперативними та слідчими підрозділами, у тому числі інших відомств, при розслідуванні 

злочинів; 

- профілактику дитячої злочинності, пропаганді здорового способу життя серед молоді, захисті прав 

неповнолітніх; 

- забезпеченні належної організації охорони громадського порядку та громадської безпеки, 

недопущенні порушень прав та свобод громадян під час проведення масових заходів, продовженні реалізації проекту 

"Безпечне місто" у частині встановлення засобів відеоспостереження, вжитті спільних з місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів; 

- посилення організаційних та практичних заходів підрозділів Державтоінспекції з попередження правопорушень та 
аварійності на автошляхах; 

- економне та раціональне використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, енергоносіїв тощо, покращанні 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ; 
- забезпечення відкритості інформаційної політики ОВС, оперативного надання фахових коментарів щодо 

резонансних подій та наступальному висвітленні в ЗМІ інформації про діяльність ОВС з метою- зміцнення довіри 
населення до міліції. 

 

За 11 місяців до Коростенського МВ надійшло 4916 заяв, повідомлення та іншої інформації про злочини та події, що 

на 39,7 % більше чим в минулому році. 

Із загальної кількості отриманих повідомлень було зареєстровано 480 злочинів проти 460 злочинів в 2012 році. 

На даний час викликає занепокоєння зростання кількості скоєних особливо тяжких злочинів 2012 рік -12, (2011 - 4), 

тяжких злочинів 2012 рік - 185, (2011-153), зменшилось число скоєних злочинів середньої тяжкості 2012 рік -£155 (2011-
221) та злочинів невеликої тяжкості 2012 рік - 68, (2011-82). 

Збільшилось число умисних вбивств 2012 - 5, (2011-1). 
 

Також збільшилось число дорожньо-транспортних пригод 2012 -11,  (2011-5), в тому числі що спричинило смерть 

потерпілого 2012 - 4, (2011-3). 
Якщо розглядати по видам злочинів то збільшилось число крадіжок 2012 рік - 263, з яких розкрито -82, (2011-238), 

у тому числі з магазинів 2012 рік - 11, з яких розкрито - 6, та квартир 2012 рік - 49, з яких розкрито -14, (2011-24). 
Також в порівнянні з минулим роком збільшилось число розбійних нападів 2012 рік - 10, з яких розкрито - 9, (2011 

- 4). Збільшилось у порівнянні з минулим роком скоєння грабежів 2012 рік - 23, з яких розкрито -12, (2011-18). 

Збільшилось скоєння злочинів раніше вчинявшими особами 2012 рік - 116, (2011 - 102). 

За 11 місяців на території Коростенщини було проведено 67 масових заходів, під час яких було залучено приблизно 

1860 працівників міліції для забезпечення охорони громадського порядку. 

Також особовий склад Коростенського міського відділу приймав активну участь у забезпечені охорони громадського 

порядку під час Євро-2012, де був залучений майже весь особовий склад міськвідділу -частина безпосередньо 

забезпечувала охорону громадського порядку у м. Києві, частина цілодобово охороняла трасу «Київ - Ковель». 

Наступний значимий масовий захід - це вибори народних депутатів України, де громадський порядок знов таки 

цілодобово на 112 дільницях забезпечували працівники Коростенського міського відділу з залученням приданих сил 

Управління в області та 

приданих   сил   сусідніх   райвідділів.   Всього до забезпечення охорони громадського порядку під час виборчого 

процесу було задіяно близько 250 працівників міліції. 

Незабаром Новий рік та Різдвяні свята. І знову особовий склад міського відділу буде забезпечувати охорону 

громадського порядку біля ялинки на Центральній площі нашого міста. 



 

Тому, підводячи підсумки, шановний Володимире Васильовичу, шановні депутати, присутні хочу запевнити, що 

особовий склад Коростенського міського відділу здатний виконувати покладені керівництвом МВС, керівництвом 

Управляння в області, міським головою обов'язки по забезпеченню правопорядку, безпеки громадян у нашому місті. 
 

Керівництво Коростенського міськвідділу та я особисто щиро вдячні Вам за порозуміння і підтримку, всебічну 

допомогу в забезпеченні правопорядку на території Коростенщини. 
 

Дозвольте від себе особисто, від особового складу міського відділу привітати всіх присутніх з наступаючим Новим 

роком та Різдвом Христовим. 
Дякую за увагу. 


