
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 
від  10.10.2013 р. №1211 
 
Про інформацію  щодо стану законності,  
боротьби зі злочинністю, охорони  
громадського порядку в  місті Коростені 
 
 

Відповідно до ст.7 Закону України “Про міліцію”, п.40 ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1.Інформацію начальника Коростенського МВ УМВС в Житомирській 
області Калітки В.К. взяти до відома. 

2.Секретарю міської ради Ходаківському В.В. забезпечити доведення 
цієї інформації до відома територіальної громади міста Коростеня. 

 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                                     
 
 
Секретар міської ради                                                            В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                  О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інформація начальника Коростенського МВ УМВС в 
Житомирській області Калітки В.К щодо стану законності, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку в  місті Коростені, 
заслухана на 26 сесії Коростенської міської ради VI скликання від 

10.10.13р. 
 
На даний час Коростенський МВ докладає максимум зусиль, для 

підняття рівня довіри громадян до правоохоронців.  
Відповідно до завдань, поставлених керівництвом МВС та УМВС 

України в Житомирській області, з метою виконання Комплексної програми 
профілактики злочинності в м. Коростень на 2011 - 2015 роки, протягом 
дев’яти місяців 2013 року Коростенським МВ УМВС України в 
Житомирській області проведено комплекс організаційних та практичних 
заходів спрямованих на покращення оперативної обстановки на території  
м. Коростеня, а саме: 

- забезпеченню охорони громадського порядку на вулицях та інших 
громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів; 

- організації профілактичної роботи серед населення та з під 
обліковою категорією осіб; 

- профілактики підліткової злочинності; 
- боротьби з наркоманією та алкоголізмом. 
Протягом 9 місяців 2013 році до Коростенського  МВ надійшло 4237 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, які були внесені 
до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події. З яких 1142 заяв і повідомлень були 
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом добового 
терміну та 2965 заяв і повідомлень були розглянуті в порядку Закону 
України «Про звернення громадян».   
         

Протягом січня по вересень на території м. Коростеня вчинено: 
-1 вбивство (громадянина іншої держави), проти 6 в минулому році; 
- 4 випадки доведення до самогубства,  
- 2 випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень, проти 8 в 2012 році, 
- 16 випадків нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості,  
- 36 випадків нанесення побоїв та мордування,  
- 2 випадки ненадання допомоги хворому медичним працівником,  
- 18 випадків ухилення від сплати аліментів на утримання дітей,  

Значне занепокоєння на даний час викликає скоєння на території міста 
квартирних крадіжок та крадіжок загалом.  На даний час зареєстровано  -  97 
випадків вчинення крадіжок, з яких в  61 випадку особи встановлено та  
розкрито. Як приклад, слід відмітити розкриття Коростенського МВ на 
території міста крадіжок мопедів 16 – ти та 24- річним молодиками. Тільки 
на рахунку даних юнаків налічується 9 випадків вчинення даного виду 
злочину. 

 



Одним з прикладів скоєння та розкриття на території міста вагомого 
злочину, такого як розкрадання майна Укртелекому, а саме телефонних 
кабелів різних марок. Співпраця Коростенського МВ з співробітниками 
Укртелекому призвела до швидкого розкриття даного виду кримінального 
правопорушення. 

 
На сьогодні відбулося зменшення кількості випадків скоєння  грабежів 

- 17 в 2013 році, проти 26 в 2012, з яких у 8 випадках особи встановленні, та 
- 3 випадки розбійного нападу, проти 8 в 2012 році. 

 
Також протягом звітного періоду зареєстровано: 

- 2 випадки вимагання,  
- 18 випадків шахрайств, з яких у 11 випадках особи встановленні, 
- 7 випадків привласнення та розтрати майна,  
- 20 випадків умисного знищення майна,  
- 5 випадків виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання 
ввезення в Україну підроблених грошей,  
- 3 випадки порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом,  
- 3 випадки незаконного поводження зі зброєю,  
- 11 випадків порушення правил безпеки дорожнього руху,  
- 6 випадків незаконного заволодіння транспортним засобом,  
- 7 випадків хуліганських дій,  

Більша частина зареєстрованих кримінальних правопорушень на даний 
час вже розкрито, кримінальні правопорушення які залишилися знаходяться 
на стадії розкриття. 

За 9 місяців 2013 року співробітниками Коростенського МВ на 
території м. Коростеня проведено ряд відпрацювань по лінії боротьби з 
незаконним обігом наркотиків, в тому числі в розважальних та навчальних 
закладах міста. В ході чого виявлено: 
- 26 випадків незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання наркотичних засобів,  
- 21 випадок незаконного виробництва, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів без мети збуту,  
- 1 випадок утримання місця для незаконного вживання, 
виробництва,виготовлення наркотичних засобів (вул. Горького). 
Загалом за звітний період по лінії БНОН проведено понад 39 денних та 25 
нічних рейдів по м. Коростень. 
  

В період з січня по вересень 2013 на території Коростенського 
району було проведено 64 масові заходи, під час яких забезпечення 
охорони громадського порядку здійснювали 1826 осіб (не тільки 
співробітники Коростенського МВ, а й прикомандеровані з інших МВ . 

 



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 корекційних програм з особами, схильними до 
правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті. 

Завдяки вжитим заходам по відпрацюванню очагів 
самогоноваріння та його продажу зменшилась кількість злочинів, вчинених 
у стані алкогольного сп’яніння. Станом на сьогодні Дільничними 
інспекторами міліції по даному напрямку притягнуто 91 особу на кожну з 
яких складено адміністративний протокол за ст. 176 КУпАП (за зберігання 
та виготовлення самогону). На деяких громадянок, які займаються продажем 
даного виду продукту та займаються даним виготовленням співробітниками 
МВ складено по декілька  протоколів та накладено штрафні санкції в розмірі 
по  51 гривні. 

 
Найбільше випадків очагів самогоноваріння виявлено на вулиці 

Київській - 8 випадків та  7 випадків по вулиці Грушевського.  
Значну кількість самогону вилучено на території Привокзального 

та Центрального ринку. Тільки на території Привокзального ринку 
співробітниками МВ з початку року вилучено 25 літрів оковитої, з території 
Центрального ринку вилучено майже 30 літрів оковитої.  

Резонансним прикладом, є знахідка на території Охотинівської 
сільської ради, де дільничні інспектори міліції Коростенського міськвідділу 
 під час проведення профілактичних заходів виявили в лісовому масиві 
справжній міні-завод з виготовлення самогону. Усіх причетних до 
виготовлення самогону осіб притягнуто до адміністративної 
відповідальності, а знахідку знищено. Даний факт є прикладом у зв’язку з 
тим, що  реалізація виготовленої продукції відбувалась і на території міста 
Коростеня. 

Дієва допомога надається і членами громадського формування 
Комунальна установа «Яструб».  

За 9 місяців 2013 року Відділенням кримінальної міліції у справах дітей 
в ходi проведення комплексних операцiй «Ялинка», «Діти вулиці», 
«Канікули» спільно зі службою у справах дітей  проведено численну 
кількість рейдів, в ході яких обстежено неблагополучні сім*ї.  

На даний час на території міста, зокрема,  в місцях найбільшого скоєння 
злочинів та правопорушень виконавчої владою встановлено 13 відеокамер  з 
архівацією інформації, що дає змогу більш якісно оцінювати оперативну 
ситуацію на території міста.   

За 9 місяців 2013 року 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. 

Згідно статистичних даних основним фактором рівня злочинності 
являється стовідсоткова реєстрація органам внутрішніх справ заяв та 
повідомлень громадян та об’єктивне прийняття рішень по вказаним 
зверненням, що свідчить про довіру простих громадян до працівників 
міліції.  

 
На підставі викладеного та з метою виконання поставлених завдань, 

вважаю за необхідне зосередити увагу особового складу Коростенського МВ 
на наступних напрямках роботи: 
 

1. Щоквартально аналізувати стан злочинності та правопорушень на 
території м. Коростеня, виявляти причини та умови, що зумовлюють 
негативні тенденції, про що інформувати міськвиконком. 

2. Забезпечувати охорону громадського порядку на вулицях та інших 
громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів; 

3. Продовжити роботу по виявленню фактів вогнищ самогоноваріння, та 
притягненню винних осіб до відповідності згідно чинного 
законодавства. 

4. Продовжити проведення рейдів з представниками громадських 
організацій, депутатами по перевірці відповідності чинному 
законодавству роботи торгівельних закладів всіх форм власності, 
недопущенню порушень режиму роботи закладів громадського 
харчування, виявляти торгівельні заклади, які здійснюють продаж 
алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. 

5. Тримати на особистому контролі категорію неповнолітніх, які 
жебракують, встановити по кожному випадку причини бездоглядності 
дитини, вживати заходи щодо її подальшого влаштування. 

6. Проводити комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання м. 
Коростень із залученням зацікавлених служб міськвиконкому, ЗМІ.  

7. З метою пропаганди здорового способу життя, боротьби з вживанням 
наркотичних та токсичних речовин, профілактики СНІДу, алкоголізму 
проводити профілактичні заходи та виявляти дорослих осіб, які 
втягують неповнолітніх до протиправних дій. 

8. Проведену роботу по боротьбі зі злочинністю на території м. 
Коростень висвітлювати в засобах масової інформації, на радіо, 
телебаченні, пресі. 
 

 
 
 
 
 
 


