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Виступ Калітки В.К. – начальника Коростенського МВ УМВС на 31 сесії 
Коростенської міської ради VI  скликання  13.03.14р. 

 
Шановний Володимир Васильович! Присутні! 

 
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 двох місяців 2014 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 звітного періоду в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень 
про кримінальні правопорушення та події Коростенського МВ УМВС України в 
Житомирській області зареєстровано 809 заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення, які внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, що на 67 заяв та повідомлень більше чим 
в минулому році (742). 

Із загальної кількості отриманих заяв та повідомлень 189 заяв та 
повідомлень мали склад кримінального правопорушення. З числа останніх 160 заяв 
та повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 
добового терміну. 

Із загальної кількості отриманих заяв та повідомлень про кримінальні 
правопорушення 599 не мали ознак кримінального правопорушення та були  
розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», з числа останніх 7 
матеріалів передано до інших органів внутрішніх справ. 

Завдяки укомплектуванню майже всіх посад співробітників Коростенського 
МВ  вдалося досягти скорочення вчинення кримінальних правопорушень на 
території м. Коростеня.  

За звітний період завдяки значним зусиллям співробітників МВ значно 
зменшилась кількість розбійних нападів, в двічі зменшилось скоєння грабежів з 11 в 
2013 до 6 в 2014, скоєння крадіжок з 79 в 2013 році до 44 в 2014, нанесення  тяжких 
тілесних ушкоджень з 63 в 2013 році до 46 в 2014 році та особливо тяжких тілесних 
ушкоджень з 17 в 2013 до 14 в 2014. Але Як недолік відбулося значне  збільшення 
випадків скоєння квартирних крадіжок. 

Протягом звітного періоду на території м. Коростеня вчинено: 
-1 вбивство; 
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- 5 грабежів; 
- 7 фактів збуту наркотичних засобів; 
- 37 крадіжок. 
З числа зареєстрованих кримінальних правопорушень значна частина вже 

розкрита. 
Однак, вжиті міськвідділом організаційні заходи ще не в повній мірі дали 

змоги стабілізувати оперативну обстановку. 
Тому, аналізуючи результати оперативно-службової діяльності міськвідділу 

протягом двох місяців 2014 року, хочеться відзначити, що всі підрозділи 
міськвідділу мають позитивні напрацювання і досягнення. Співробітниками 
міськвідділу приділяється значна увага щодо організації роботи з розкриття 
кримінальних правопорушень, профілактичній роботі по запобіганню скоєння 
правопорушень, майновим злочинам, втягнення неповнолітніх до вживання 
алкогольних та наркотичних засобів, тощо.  

 
На даний час є актуальною охорона правопорядку на вулицях та 

громадських місцях м. Коростеня, яка здійснюється згідно єдиної дислокації 
міськвідділу, силами нарядів ПС, державної служби охорони, ВДАІ, дільничними 
інспекторами міліції, співробітниками інших галузевих служб, членами громадських 
формувань, активістами самооборони та громадськістю.  

 Зважаючи на ситуацію, яка нині склалася в державі і зокрема в місті 
Коростені, хочеться зазначити, що ми вживаємо  додаткових заходів для 
забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян. 

У зв’язку з цим внесено зміни до комплексного плану використання сил та засобів в 
системі єдиної дислокації. Збільшено кількість нарядів, які заступають на охорону 
громадського порядку. Щоденно до охорони громадського порядку залучаються 
працівники міліції, члени громадських формувань, активісти самооборони та 
громадськість. 

Патрулювання вулиць здійснюється посиленими нарядами у складі не 
менше трьох осіб. Особовий склад екіпірований засобами індивідуального 
бронезахисту підвищеного класу, спецзасобами та табельною вогнепальною зброєю. 

Під час несення служби по нагляду за безпекою дорожнього руху 
працівники ДАІ екіпіровані автоматичною зброєю та бронежилетами. З 
працівниками, активістами самооборони та громадськістю проводяться додаткові 
інструктажі, направлені на дотримання заходів особистої безпеки. 

 
Тож, шановні присутні в цей нелегкий час звертаюсь до Вас з проханням 

щодо допомоги та налагодження співпраці між міліцією та громадськістю. 
Адже, на даний момент довіра населення до співробітника міліції є дуже 
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низькою та потребує значних зусиль для підняття її авторитету.   

Тому, від числа особового складу Коростенського МВ, який сформований 
з молодих співробітників та мене особисто, хочу звернутися до Вас з проханням 
щодо моральної підтримки в цей складний час.  

Хоч кожен співробітник Коростенського МВ сумлінно виконує свої 
службові обов’язки, дотримується законності у розслідуванні кримінальних 
проваджень, довіра населення до співробітника міліції, після останніх подій 
знаходиться на низькому рівні.  

Лише завдяки спільним зусиллям ми можемо досягнемо стабільної 
ситуації та забезпечимо конституційний правопорядку на території нашого 
міста. Адже робота правоохоронних органів направлена на те, щоб захищати 
права та свободи громадян України. 

 

Дякую за увагу! 

 

 
 


