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ІНФОРМАЦІЯ 
про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати оперативно-службової діяльності Конотопського МВ 
УМВС України в Сумській області протягом 2014 року. 

Оперативно-службова діяльність Конотопського міського відділу протягом 
2014 року проводилась відповідно до вимог Президента та Уряду України, 
Комплексної цільової програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки 
та інших нормативних документів. • 

До чергової частини міськвідділу надійшло 8093 заяв та повідомлень про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події (7819 - в 2013 році, +3,5%), із 
них: 2007 зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) у 
продовж доби, 6086 списано висновками до справи згідно Закону України від 
02 Л 0.1996 «Про звернення громадян». 

Зареєстровано 1320 кримінальних правопорушень (без врахування закритих 
за ст. 284 КПК України), що на 379 або 40,3% більше минулого року (941), питома 
вага їх розкриття склала 36,6%. 

Вчинено 2 особливо тяжких кримінальних правопорушень, що на 3 або 
60,0% менше минулого року (5), по яких особам повідомлено про підозру ( 1 
умисне вбивство Брухно Лі. по вул. Дзержинського, 78 м. Конотоп, яке скоїв 
21,08.2014 Дядечко ІВ, та 1 факт схиляння до вживання наркотичних засобів (ч,2 
ст. 315 КК України). 

Вчинено 286 тяжких кримінальних правопорушень, що на 86 або 43,0% 
більше минулого року (200), по 102 із них особам повідомлено про підозру, 
питома вага склала 35,7%, 

Завдяки вжитим заходам не допущено вчинення зґвалтувань та зростання 
таких видів кримінальних правопорушень як: 

умисні вбивства, вчинено 1 проти 2 минулого року, що на 50,0% менше, по 
якому особі повідомлено про підозру. 

умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинено 5 проти 8, що на 37,5% менше, 
по 4 із них особам повідомлено про підозру, питома вага склала 80,0%, 

розбої, вчинено 2 проти 3, що на 33,3% менше, по 1 із них особі 
повідомлено про підозру, питома вага склала 50,0%. 

хуліганства, вчинено 16 проти 22, що на 27,3% менше, по 15 із них особам 
повідомлено про підозру, питома вага - 93,7%. 

дорожньо-транспортних пригод зі смертю потерпілого, вчинено 3, що на 
рівні минулого року, по всіх із них особам повідомлено про підозру, питома вага -
100,0%. 

На кінець звітного періоду спостерігається зростання наступних видів 
кримінальних правопорушень: 

умисних тяжких тілесних ушкоджень зі смертю потерпілих, вчинено 2 
проти 1, що на 50,0% більше, по 1 із них особі повідомлено про підозру, питома 
вага склала 50,0%. 

грабежів, вчинено 43 проти 33 минулого року, що на 10 або 30,3% більше, 
по 17 із них особам повідомлено про підозру, питома вага склала 39,5%. 
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крадіжок, вчинено 593 проти 384, що на 209 або 35,2% більше, по 147 
особам повідомлено про підозру, питома вага склала 24,8%, 

із даних правопорушень 46 крадіжок із квартир, що на 15,0% більше 
минулого року (40), по 27 із них особам повідомлено про підозру, питома вага 
склала 58,7%. 

шахрайств* вчинено 46 проти 36, що на 27,8% більше, по 12 із них особам 
повідомлено про підозру, питома вага - 26,1%. 

незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинено ЗО проти 14 
минулого року (+114,3%), по 20 із .них особам повідомлено про підозру, питома 
вага склала 66,7%, із даних правопорушень 19 незаконних заволодінь 
автомобілями, що на 216,7% більше минулого року (6), по 8 із них особам 
повідомлено про підозру, питома вага - 42,1%. 

дорожньо-транспортних пригод, вчинено 16 проти 13, що на 23,1% 
більше, по 11 із них особам повідомлено про підозру, питома вага - 68?7%, 

Виявлено 13 фактів незаконного обігу зброї, що на 16,7% менше минулого 
року (17), по всіх фактах особам повідомлено про підозру. Із даних 
правопорушень 3 факти незаконного зберігання вогнепальної зброї, 

Працівниками карного розшуку розшукано 23 осіб з числа оголошених в 
розшук та 25 оголошено в розшук, їх залишок склав 25 осіб. Розшукано 6 безвісти 
зниклих осіб та 8 оголошено в розшук, їх залишок склав 11 осіб. Осіб невпізнаних 
трупів не встановлено, в розшук не оголошувались, їх залишок склав 3 особи, 

З метою забезпечення стабілізації оперативної обстановки на території 
обслуговування було сплановано та проведено ряд заходів, зокрема операції 
«Зброя та вибухівка», «Нагляд», «Магазин», «Розшук», «Батискаф», «Генофонд», 
«Мак-2014», «Літо-2014», «Канікули», «Побут», «Квартира», «Автомобіль», 
щоп'ятничні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою "Нічне 
місто", під час проведення яких, відпрацюванню підлягали окремі мікрорайони 
міста, а також окремі категорії підоблікових осіб та місця їх концентрації. 

Спільно з працівниками відділу сім'ї та молоді постійно проводились 
заходи по вчасному виявленню неблагонадійних сімей та неповнолітніх, які не 
відвідують навчальні заклади та схильні до вчинення правопорушень. Завдяки 
вжитим заходам недопущено зростання кількості правопорушень вчинених 
неповнолітніми, кількість яких знизилась на 23,7%, з 38 до 29. 

Працівниками відділення КМСД виявлено 18 кримінальних 
правопорушень та складено 106 адміністративних протоколів, зокрема: 5 - за 
зберігання наркотичних засобів в невеликих розмірах без мети збуту (ст.44 
КУпАП), 7 - за порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 
виробами (ст. 156 КУпАП), 5 - за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП), 26 - за 
куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1 КУпАП), 8 - за 
розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в них у паяному 
вигляді (стЛ78 КУпАП), 14 - за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння 
(ст, 180 КУпАП), 33 - за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). 

У сфері незаконного обігу наркотиків виявлено 60 кримінальних 
правопорушень, що на 21,1% менше минулого року (76), із яких: 11 фактів збуту 
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наркотичних засобів (ст.307 КК), 8 фактів утримання наркопритонів (ст. 317 КК), 
5 фактів діяльності нарколабораторій (ст, 313 КК), 1 факт вирощування конопель 
(ст. 310 КК), 2 факти незаконного виготовлення прекурсорів (ст. 311 КК), 1 факт 
схиляння до вживань наркотичних засобів (ст. 315 КК), 

Вилучено з обігу 3879гр. наркотичних засобів проти 9368 гр. минулого року 
(-58,6%). Накладено арешт на майно наркозбувачів на суму 73,6 тис. гривень. 

Працівниками СДСБЕЗ виявлено 15 службових злочинів, що на 16,7% 
менше минулого року (18), по 6 із них особам повідомлено про підозру, питома 
вага склала 40,0%, та 5 господарських, що на 50,0% менше минулого року (10), 
по 2 із них особам повідомлено про підозру, питома вага склала 40,0%. 

Виявлено 1 факт отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) та 2 
факти незаконних операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України). 

Дільничними інспекторами міліції встановлено адміністративний нагляд 
по пункту «В» 77 особам, що на 16,3% менше минулого року (92). 

До кримінальної відповідальності за злісне ухилення від адміністративного 
нагляду (ст. 395 КК України) притягнуто 12 адміннаглядових, що на рівні 
минулого року. 

За ст.187 КУпАП (порушення правил адміністративного нагляду) 
притягнуто 128 осіб, що на 28,9% менше минулого року (180). 

Завдяки вжитим профілактичним заходам вдалось досягти зниження на 
24 Д% кількості кримінальних правопорушень скоєних особами, які раніше 
вчиняли злочини, з 299 до 227; на 23,9% кількості правопорушень скоєних 
особами, у яких судимість не знята та не погашена, з 213 до 162; на 31,4% 
кількість правопорушень скоєних особами в стані алкогольного сп'яніння, з 153 
до 105. 

На території міста створено та діють 2 громадських формувань загальною 
чисельністю 147 чоловік, із них: 1 міське громадське формування з охорони 
громадського порядку чисельністю 87 чоловік та «Конотопська сотня 
національної самооборони» чисельністю 60 чоловік. Ними проведено 365 заходів 
по охороні громадського порядку, під час яких припинено 9 кримінальних та 206 
адміністративних правопорушень. 

На вулицях та інших громадських місцях вчинено 154 криміншіьних 
правопорушень проти 86 минулого року (+79,1%), з яких 73 розкрито, питома 
вага встановлення осіб склала 47,4%. 

Більш уражено вуличною злочинністю адміністративну зону № 3, дільниця 
№ 9 «Житловий масив» (вул. Будівельників, Металістів, Вирівська) - 23 злочини, 
адміністративну зону № 4, дільниця № 13 «7 вітрів» (вул. Клубна) - 9 злочинів, 
дільниця № 14 «Авіамістечко» (вул. Рябошапко) - 11 злочинів, адміністративну 
зону № 1, дільниця № 3 «Центр» (вул. Шевченка, пр. Миру, вул. Успенсько-
Троїцька) - 16 злочинів. 

З метою попередження даних правопорушень на території міста постійно 
проводились профілактичні заходи, під час яких до адміністративної 
відповідальності притягнуто 1819 осіб, із них: 

16 - за незаконне зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин 
без мети збуту в невеликих розмірах (ст, 44 КУпАП); 
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7 - за вчинення дрібних крадіжок (ст.51 КУпАП); 
17 - за торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст.160 КУпАП); 
61 - за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП); 
172 - за вчинення насильства в сім'ї (ст. 173-2 КУпАП); 
245 - за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1 

КУпАП); 
27 - за виготовлення і зберігання самогону (ст.176 КУпАП); 
1090 - за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в 

громадських місцях у п'яному вигляді (ст. 178 КУпАП); 
З - з а доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (ст. 180 КУпАП); 
ЗО - за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків 

щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП); 
128 - за порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП). 
Діяльність Конотопського MB постійно висвітлювалась в засобах масової 

інформації. Всього підготовлено та розміщено 496 матеріалів, із них; 394 в пресі 
та 102 на телебаченні. 

233 інформації розміщено на відомчому веб-сайті УМВС області. 

Проблемні питання: 
1. Дільничні інспектори міліції слабо забезпечені автомобільним 

транспортом, що певною мірою впливає на час реагування на повідомлення про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

2. Необхідно вишукати кошти в сумі близько 336 тисяч гривень для 
придбання та встановлення в приміщенні чергової частини сучасної цифрової 
телефонної станції (міні-АТС). 

3. Необхідно провести ремонт систем водопостачання та каналізації в 
приміщенні ІТТ, за адресою м. Конотоп вул. Г.Тхора, 6, орієнтована вартість 
робіт складає 60 тисяч гривень. 

Начальник Конотопського MB 
УМВС України в Сумській області ПЛ.Карабута 


