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Шановний Миколо Миколайовичу!

На виконання обласної комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, схваленої 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.05.20І6 
№ 276 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 17.06.2016 
№ 196, із внесеними змінами, обласна державна адміністрація надає
інформацію про хід виконання обласної комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки.
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання обласної комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки

На виконання Законів України "Про місцеві державні адміністрації", 
"Про Національну поліцію", "Про попереднє ув’язнення", "Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і державного кордону", Указів Президента 
України від 06.02.2003 № 84/2003 "Про невідкладні додаткові заходи щодо 
посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", від 18.02.2002 
№ 143/2002 "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони 
прав і свобод громадян", від 19.07.2005 № 1119/2005 "Про заходи щодо 
забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", 
від 25.04.2013 № 230/2013 "Про Концепцію боротьби з тероризмом" та 
доручення Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2016 
№ 4101/01/29-2016 в області прийнято "Обласну комплексну програму 
профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки", 
схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 19.05.2016' 276 та затверджену рішенням Рівненської обласної ради
від 17.06.2016 № 196.

У зазначеній програмі визначено 54 заходи спрямовані на забезпечення 
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, реалізацію 
завдань щодо оздоровлення криміногенної ситуації, насамперед, посилення 
боротьби з організованою злочинністю, корупцією, незаконним видобутком 
бурштину, незаконним обігом вогнепальної зброї.

Основними виконавцями заходів Програми визначені: Головне 
управління національної поліції в Рівненській області та підрозділи 
Міністерства внутрішніх справ України (44 заходи); Управління Служби 
Безпеки України в Рівненській області (1 захід); органи виконавчої влади 
в області (9 заходів).

Пункт  / ,  з метою приведення умов тримання в спеціальних установах 
поліції затриманих та приведення у відповідність до європейських вимог і 
стандартів спеціальних установ поліції для затриманих та заарештованих осіб 
передбачені Програмою кошти з обласного бюджету не виділялися.

Поряд з цим, начальників відділів поліції Головного управління 
національної поліції (далі - ГУНГІ), де функціонують ізолятори тимчасового 
тримання, зобов’язано вживати заходів з проведення ремонтних робіт та 
забезпечення їх матеріально-технічними засобами.

Пункт  2, з метою стабілізації криміногенного середовища упродовж 2016 
року на території області було організовано та проведено цільові оперативно- 
профілактичні операції «Автомобіль» та «Розшук».

Зокрема, на виконання наказу Національної поліції України від
18.08.2016 № 722 “Про проведення оперативно-профілактичної операції 
«Розшук» у період з 29 серпня по 26 вересня 2016 року на території Рівненської 
області силами кримінальної поліції та інших галузевих служб було проведено 
оперативно-профілактичну операцію «Розшук».
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У результаті проведення операції було встановлено місце знаходження 
50 осіб, які переховувалися від органів влади, з яких ЗО підозрюваних та 
обвинувачених:

- затримано ЗО осіб, які розшукувалися органами та підрозділами поліції 
області за кримінальні правопорушення;

- 6 осіб, які розшукувалися відділами поліції інших областей України та 
іноземних держав;

- 20 осіб, які розшукувалися органами поліції області за некримінальні 
правопорушення;

Розшукано 61 безвісно зниклу особу, у тому числі 16 оголошених у 
розшук, з яких 1 оголошено у розшук у минулі роки, з обліку знято одного 
невпізнаного трупа за строками давнини.

Окрім цього, з метою покращення стану оперативної обстановки на 
території Рівненської області, посилення протидії злочинам, пов’язаним із 
незаконним заволодінням транспортними засобами, а також на виконання 
вимог п. З протоколу наради керівництва Національної поліції України від
16.08.2016 № 13 та доручення керівництва ГУНГЗ в Рівненській області від
07.09.2016 № .6831/02/14-2016 у період з 12 по 28 вересня 2016 року було 
проведено цільову оперативно-профілактичну операцію під умовною назвою 
«Автомобіль».

Пункт  І , працівниками кримінальної поліції постійно проводяться 
перевірки розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді 
щодо дотримання вимог законодавства в роботі цих закладів, у першу чергу тих 
закладів дозвілля які працюють в нічний час та поблизу яких вчиняються тяжкі 
та особливо тяжкі злочини.

Так, у результаті вжитих заходів було виявлено 6 кримінальних 
правопорушень вчинених неповнолітніми у стані сп’яніння та 39 у громадських 
місцях. До адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 1 56 КУпАП (продаж 
спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім) притягнуто 52 особи, за 
порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться 
діяльність у сфері розвагу або закладах громадського харчування 
(ст. 180 -1 КУпАП) -  4 особи.

З метою оздоровлення криміногенної ситуації в районах розташування 
таких закладів на території обласного центру на адресу голови Рівненської 
обласної адміністрації та міського голови м. Рівне скеровуються відповідні 
листи щодо вирішення питання про обмеження графіку роботи у нічний час 
окремих закладів.

Пункт 4, в ході проведення обходу та патрулювання територій 
обслуговування працівниками служби дільничних та секторів реагування 
патрульної поліції проводяться перевірки та огляди місцевості у 
п ’ятикілометровій зоні нафтопродуктопроводу, з метою встановлення фактів 
зберігання ємностей для нафтопродуктів та інших засобів, що можуть 
використовуватись для крадіжок нафтопродуктів та навмисних пошкоджень 
нафтопроводу «Дружба» та інших державних магістральних продуктопроводів.
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Пункт  5, а також з метою профілактики квартирних крадіжок під 
охорону ГІЇЇІС Управління поліції охорони прийнято 591 приміщення з 
особистим майном громадян, із них: 304 -  квартир, 284 -  будинків та 3 інших 
приміщення.

Також додатково встановлено 115 ручних систем тривожної сигналізації, 
що дозволяє подати сигнал «тривога» в денний час з метою попередження 
пограбування, розбою.

Завдяки вжитими заходами у 2016 році попереджено одну крадіжку 
з охороняємого будинку, а саме: 17.11.2016 о 04 год. 20 хв. наряд реагування 
БПО УГІО отримали сигнал «тривога» з будинку, який розташований в м. Рівне, 
вул. Рилєєва, 12, прибувши до об’єкту поліцейськими було затримано 
громадянина, який проник в приміщення будинку та намагався скоїти крадіжку 
матеріальних цінностей.

Пункт  б, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від
11.11.2015 № 937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших 
форм власності» визначено перелік об’єктів що підлягають обов’язковій 
охороні підрозділами поліції охорони області.

Із загальної кількості 155 об’єктів підрозділами УПО охороняється 141 
об’єкт, що становить 91,0% від загальної кількості. В 2016 році прийнято під 
охорону 11 об’єктів, в т.ч. під фізичну охорону 6 Концерн РРТ в с. Антопіль, 
Рівненського району, ОВКГІ ВКГ «Рівнеоблводоканал» та 5 під технічну 
охорону.

Керівникам об’єктів, що не охороняються підрозділами УПО, направлено 
пропозиції від 27.05.2016 № 998/43/37/01-2016 по забезпеченню надійної 
охорони даних об’єктів. Робота в даному напрямку продовжується.

Пункт  7, керівництвом ГУНП постійно вживаються заходи з викриття 
злочинних організацій, банд, стійких суспільно небезпечних формувань, які 
можуть бути причетними до функціонування каналів надходження в регіон 
зброї (у першу чергу із зони проведення антитерористичної операції на сході 
України), важких наркотиків і психотропних речовин, нелегальної міграції, 
торгівлі людьми та використання коштів, здобутих злочинним шляхом.

З цією метою вживаються заходи оперативного характеру та 
орієнтуються джерела отримання інформації на виявлення таких суспільно 
небезпечних формувань.

Окрім цього працівниками кримінальної поліції проводиться робота по 
документуванню злочинної діяльності інших злочинних груп, зокрема
05.12.2016 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області, під час 
досудового розслідування у кримінальному провадженні від 15.01.2015 за 
матеріалами управління карного розшуку ГУНГІ в Рівненській області, до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 
злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України у складі організованої групи з 
міжрегіональними зв’язками та з корушдійиими зв’язками у правоохоронних 
органах, а також злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364 та 
ч. 1 ст. 361-2 КК України (відносно працівника поліції).



У часи ики ОГ, буду ч и п рац і ви и ками юрили ч ної особи ТОВ «і І і з и н го ва 
компанія «ЕТАЛОН», маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих 
розмірах шляхом обману та зловживання довірою, упродовж 2014-2016 років на 
території Рівненської, Тернопільської, Львівської, Волинської та інших 
областей України, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та 
автомобілів заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.

Упродовж 2014-2016 років до ЄРДР відділами (відділеннями) поліції 
ГУНП в Рівненської області унесено 56 заяв та повідомлень щодо вчинення 
шахрайський дій працівниками «ЕТАЛОН». Усі кримінальні правопорушення 
об’єднані, на даний час встановлено нанесення матеріальних збитків 
потерпілим на суму понад 1 мли. 383 тис. грн.

По даному кримінальному провадженню здійснено 7 санкціонованих 
обшуків за місцем проживання фігурантів і знаходження головного 
й регіональних офісів даної юридичної особи на території м. Київ, м. Рівне, 
м. Тернопіль та Тернопільської області, накладено арешт на майно та банківські 
рахунки підозрюваних на загальну суму .понад 1 млн. грн. У ході обшуків 
вилучено документацію, «чорнову» бухгалтерію, оргтехніку, засоби мобільного 
зв’язку та інші предмети, які є фактичними доказами злочинної діяльності 
учасників групи.

Шістьом учасникам групи оголошено про підозру, зокрема 5 особам за 
ч. 4 ст. 190 КК України та 1 особі, а саме корупційному зв’язку даної групи у 
правоохоронних органах, дільничному офіцеру поліції Рівненського відділу 
поліції ГУНП в Рівненській області за ч, 1 ст. 364, п. 2 ч. І ст. 361 та 
ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час проводяться слідчо-розшукові дії та оперативно-розшукові 
заходи в межах наданих доручень з метою встановлення вичерпного кола 
членів групи, отримання належної доказової бази їх злочинної діяльності, 
забезпечення відшкодування завданих збитків та направлення кримінального 
провадження до суду з обвинувальними актами до завершення січня 2017 року.

Пункт 8У протягом звітного періоду працівники ГУНП в Рівненській 
області у складі зведених загонів не залучалися до роботи в зоні проведення 
антитерористичної операції на сході держави.

У разі направлення працівників поліції в зону проведення 
антитерористичної операції на сході держави заходи щодо забезпечення 
охорони публічної безпеки та порядку, а також сприяти створенню належних 
умов для перевезення та забезпечення харчуванням особового складу будуть 
вживати особи, які будуть призначені керівниками зведеного загону ГУНП в 
Рівненській області.

Пункт 9, Управлінням: СБ України в Рівненській області протягом' 
2016 року вживались заходи, спрямовані на протидію тероризму, незаконному 
обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Зокрема, координаційною групою Антитерористичного центру при УСБУ 
в Рівненській області доведені завдання Програми до інших суб’єктів боротьби 
з тероризмом, керівників відповідних установ та підприємств регіону
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відповідно до повноважень. Штабом КГ АТ'ІД здійснювався постійний 
моніторинг стану і тенденцій можливого поширення терористичних загроз в 
області, забезпечувався своєчасний обмін інформацією про реальні та 
потенційні терористичні загрози національній безпеці України, про що 
регулярно інформувалося, керівництво органів виконавчої влади області, інших 
державних органів з питань боротьби з тероризмом.

Спільно; з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом налагоджена 
система протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин, 
ядерних матеріалів, небезпечних хімічних, біологічних, радіоактивних речовин 
та їх компонентів. Виявлені у звітному періоді правоохоронними органами 
області факти незаконного обігу зброї та засобів ураження перевірялись на 
предмет їх можливого використання з терористичною метою. Інформації про 
наміри використати засоби ураження у терористичних цілях не отримано.

В ході проведення спільних спеціальних операцій (“Мігрант”, “Розшук”, 
“Режим” та ін.) спроб використання каналів нелегальної міграції міжнародними 
терористичними організаціями для проникнення членів терористичних 
організацій в Україну або їх транзитного переміщення через територію нашої 
області не виявлено. . ;

З метою попередженні .вчинення на території регіону актів терористично- 
диверсійного характеру, їх можливих негативних наслідків, налагодження 
каналів надходження в незаконних обіг засобів ураження із зони проведення 
АТО, вчинення протиправних дій стосовно державних чи громадських діячів, а 
також підвищення пильності населення, у ц.р. здійснено 48 профілактичних 
заходів, проведено 14 інформаційних акцій.

Протягом 2016 року Управлінням, з метою удосконалення стану 
антитерористичного та проти диверсійного захисту низки підприємств регіону 
(у т.ч. з числа тих, які в попередні періоди залучалися до проведення 
антитерористичних навчань), на підставі додаткового аналізу узагальненої 
інформації про стан їх охорони, підготовлені відповідні письмові рекомендації, 
які направлені для організації виконання.

В поточному році співробітниками Управління проведено службову 
нараду з керівництвом Управління Укртрансінспекції та автоперевізниками 
регіону щодо необхідності; вжиття невідкладних заходів, спрямованих на 
виявлення у гіасажиропотоці осіб з демаскуючими ознаками причетності до 
терористичної та диверсійної діяльності, а також спроб перевезення вибухових 
пристроїв, зброї, тощо. Відпрацьовано систему оповіщення та наголошено на 
необхідності негайного надання в Управління відповідної інформації.

З метою попередження можливих проявів терористичного та 
диверсійного характеру з використанням авіаційного транспорту, дотримання 
вимог чинного законодавства у сфері забезпечення безпеки здійснення 
авіагіеревезень, поінформовано Львівський регіональний структурний підрозділ 
ДП «Украерорух» з використання повітряного простору щодо необхідності 
невідкладного повідомлення Управління у разі отримання даних щодо 
виконання несанкціонованих та міжнародних авіаційних рейсів у тому числі 
вантажних, та тих, що виконуються іноземними повітряними суднами, при
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запровадженні обмежень з виконання польотів. Також, 17 лютого гі.р. відбулось 
засідання постійної комісії з економічних питань та комунальної власності 
Рівненської обласної ради, на якій розглядалось питання "Про звернення 
Управління Служби безпеки України в Рівненській області щодо стану 
антитерористичної захищеності обласного комунального підприємства 
"Міжнародний аеропорт Рівне". За результатами розгляду даного питання 
виділено кошти в сумі близько 800 тис. гри. для належного протидиверсійного 
та антитерористичного захисту ОКП "МА Рівне".

Також, в результаті систематичних навчань з співробітниками 
Управління патрульної поліції в Рівненській області (з моменту створення у 
квітні п.р. 7 навчань) та регулярного їх залучення до спеціальних 
експериментів, налагоджена тісна взаємодія з керівництвом патрульної поліції, 
внаслідок чого до Управління (через Штаб АТЦ) регулярно надходить 
своєчасна інформація щодо виявлення підозрілих іноземних громадян, 
вживаються заходи щодо їх перевірки, затримання чи видворення (у разі 
необхідності). Також, завдяки пильності співробітників патрульної поліції та 
своєчасного інформування Штабу АТЦ при УСБУ в Рівненській області, було 
встановлено особу, яка поширювала листівки "вербувального характеру" до лав 
ІДІЛ через посередництво російських спецслужб.

Керівництвом Штабу КГ АТЦ при УСБУ в Рівненській області проведено 
службові наради з керівництвом та особовим складом Луцького прикордонного 
загону та Рівненської митниці. Відпрацьовано комплекс заходів, спрямованих 
на посилення контролю і прискорення обміну інформацією у пунктах пропуску 
через Державний кордон України щодо виявлення та поглибленої перевірки 
осіб, які можуть виношувати терористичні, екстремістські та інші протиправні 
наміри.

Співробітниками Управління проведені службові наради з керівниками 
районних відділів ГУ НП в Рівненській області щодо необхідності посилення 
роботи підлеглих на предмет виявлення фактів зацікавленості сторонніми 
особами (зокрема, іноземцями з числа громадян РФ) до систем захисту, режиму 
роботи, кількості працюючих підприємств транспортного комплексу та 
потенційно небезпечних об’єктів. Наголошено на необхідності негайного 
надання в Управління відповідної інформації.

На даний час кількість уразливих у терористичному відношенні об’єктів 
на території області, включених до загальнодержавного Переліку складає -  35. 
Превентивні плани відпрацьовані щодо усіх об’єктів, а також проведена їх 
паспортизація. Крім того, здійснені розрахунки сил та засобів, які можуть 
використовуватись у протидії терористичним проявам.

З метою сприяння органам влади у підтримці загальнонаціональної 
злагоди та громадянського миру в суспільстві у звітному періоді до владних 
структур, підприємств та установ регіону, правоохоронних органів скеровано 
143 інформування з актуальних питань захисту національної державності та 
боротьби з тероризмом.

Штабом КГ АТЦ при УСБУ в Рівненській області здійснювався 
постійний моніторинг обстановки в регіоні по лінії протидії тероризму, про що
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доповідалось в Штаб АТЦ при СБ України, суб’єктам боротьби з тероризмом та 
органам виконавчої влади.

Координаційною групою АТЦ при УСБУ в Рівненській області 
продовжуються вживатися відповідні заходи по недопущенню в регіоні 
злочинів терористичного характеру.

Пункт 10, працівниками ГУНП області спільно з працівниками 
Управління СБ України в Рівненській області проводяться обстеження місць 
постійного зберігання і використання зброї та вибухових матеріалів, а також 
вживаються невідкладні заходи, щодо посилення контролю за об’єктами 
дозвільної системи з метою недопущення крадіжок та втрати вогнепальної 
зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, які зберігаються та використовуються 
на об’єктах дозвільної системи, а також вибухових матеріалів, що зберігаються 
на складах ВМ.

Також, працівниками контролю за обігом зброї у сфері дозвільної 
системи відділів та відділень ГУНП проводяться перевірки об’єктів дозвільної 
системи, відповідно до вимог наказу МВС України № 622-98.

Станом: на 1 січня 2017 року на обліку Національної поліції в Рівненській 
області перебуває 31 об’єкт дозвільної системи зі зброєю, спецзасобами та 
боєприпасами до них, на яких, зберігається і використовується 921 одиниця 
зброї та 50 одиниць спецзасобів, а також 2 склади з вибуховими матеріалами, 
8 магазинів з реалізації зброї та спецзасобів, 3 стрілецьких тири. В області 
нараховується 16530 власників мисливської вогнепальної зброї, які мають 
в особистому користуванні У 1694 одиниці вогнепальної зброї, в тому числі 
18388 -  гладкоствольної, 3265 -  нарізної та комбінованої; 3013 власників 
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовою кулею, на яких зареєстровано 3053 пристрої; 1219 власників газових 
пістолетів і револьверів, які мають у власності 1252 спецзасоби.

Зокрема, здійснено 346 перевірок об’єктів дозвільної системи, 
інвентаризацію зброї та боєприпасів до неї, вибухових матеріалів та засобів 
ініціювання на таких об’єктах. Організовано та проведено три місячники 
добровільної здачі зброї, спецзасобів, боєприпасів до них та вибухових 
матеріалів. Постійно проводилась профілактична робота з власниками 
мисливської зброї та спецзасобів самооборони, спрямована на своєчасну 
перереєстрацію ними зброї та спецзасобів. За місцем проживання перевірено 
13803 таких власники. В результаті цієї роботи до адміністративної 
відповідальності за порушення правил дозвільної системи притягнуто 
604 власники зброї та спецзасобів та 5 посадових осіб. У громадян -  власників 
мисливської зброї за порушення законодавства вилучалось 293 одиниці зброї.

Стан зберігання, обліку, використання зброї, боєприпасів до неї, 
вибухових матеріалів та засобів ініціювання на об’єктах дозвільної системи, 
а також місцях проведення вибухових робіт перебуває на постійному контролі 
працівників УПД ГУНП.

На виконання вимог службового листа Національної поліції України від
13.06.2016 №6302/04/20-2016 з метою забезпечення реалізації повноважень
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Національної поліції України з посилення контролю за безпекою дорожнього 
руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, запобігання 
виникненню надзвичайних подій під час здійснення таких перевезень та 
додержанням законодавства в зазначеній сфері у період з 15 до ЗО червня 2016 
року поліцейськими підрозділів ГУНП в Рівненській області, Управління 
патрульної поліції у місті Рівному ДНІ І НП України проведено комплекс 
цільових заходів під умовною назвою «Небезпечний вантаж», спрямованих на 
дотримання суб’єктами перевезення небезпечних вантажів вимог Правил 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС 
України від 26.07.2004 № 822.

У ході проведення заходів перевірено на лінії 422 одиниці транспортних 
засобів, що здійснювали перевезення небезпечних вантажів. При цьому 
виявлено п ’ять транспортних засобів з технічними несправностями та 
33 транспортні засоби, які не укомплектовані згідно вимог Правил дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів. На водіїв транспортних засобів, 
призначених для перевезення небезпечних вантажів, складено 
43 адміністративні матеріали за порушення Правил дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів та Правил дорожнього руху України. Надіслано 
11 інформадій до суб’єктів перевезення небезпечних вантажів з питань 
дотримання законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів.

Крім цього, контроль за дотриманням вимог Правил дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів здійснюється підрозділами 'Національної 
поліції під час оформлення та видачі дозвільних документів (погодження 
маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів). Упродовж 2016 року відділом забезпечення безпеки 
дорожнього руху УГІД ГУНП в Рівненській області оформлено та видано 
1458 таких дозвільних документів.

Пункт І /, керівництвом ГУНП на постійній основі вживаються заходи 
щодо мінімізації незаконного обігу зброї. Так, у 2016 році за ст. 263 КК України 
(незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою) зареєстровано 128 
кримінальних правопорушень (2015 - 158). Із 128 зареєстрованих злочинів 
оголошено 99 підозр.

Із незаконного обігу вилучено: 45 пістолетів; 9 рушниць; 3 карабіни; 
11 малокаліберних гвинтівок; 2 автомати; 7 обрізів мисливських рушниць; 
самопали -  2; 979 гр. -  вибухівки; 3834 патрони; 82 гранати.

Пункт ]2,13>14, апаратом управління превентивної діяльності ГУНП в 
Рівненській області упродовж 2016 року розроблено та здійснено комплекс 
організаційно-практичних заходів, спрямованих на зниження росту рецидивної 
злочинності та посилення профілактичного впливу на раніше судимих осіб.

Розроблено та направлено у відділи та відділення поліції області робочі 
заходи щодо удосконалення роботи з попередження рецидивної злочинності. 
В кожному підрозділі з урахуванням особливостей місцевості розроблено 
робочі заходи та заведено спостережні справи щодо попередження рецидивної 
злочинності.
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Керівництвом І У і і 11 проводиться постійний аналіз стану роботи 
підрозділів поліції області щодо ефективності здійснення профілактично- 
попереджувальних заходів з раніше судимими особами та особами, які 
відбувають покарання не пов'язані з позбавленням волі.

Так, протягом 2016 року у відділи (відділення) області направлено 
6 таких оглядів, в.яких вказано на недоліки та прорахуйки підпорядкованих 
підрозділів в даному напрямку службової діяльності, надано вказівки щодо 
покращення роботи та терміни виконання. Питання боротьби з рецидивною 
злочинністю у 2016 році п’ять разів розглядалося на оперативних нарадах при 
керівництві ГУНП та на міжвідомчих нарадах при керівництві Управління 
Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області.

Окрім того, 05.04.201 6 проведено міжвідомчу нараду з управлінням ДПтС 
України в Рівненській області, на якій розглянуте питання координації дій 
щодо виконання вимог Закону України від 25.11.201 5 № 83 8-VIII та взаємодії у 
частині обміну інформацією стосовно осіб, які звільняються з виправних 
установ УДТІтС області та мають намір проживати на території Рівненської 
області.

Між територіальними підрозділами кримінально-виконавчої інспекції 
та органами внутрішніх справ проводяться щоквартальні звірки стану обліку 
та розшуку засуджених до покарань без позбавлення волі. Забезпечено 
інформування ггро стан виконання кримінальних покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі, а також адміністративних стягнень у вигляді громадських 
і виправних робіт.

На спільних міжвідомчих нарадах, які відбулися 30 березня, 30 червня та 
28 вересня 2016 року обговорювалися питання недопущення порушень вимог 
спільного наказу Державного департаменту України з питань виконання 
покарань та МВС України від 19.12.2003 року № 270/1560 на місцях, намічені 
шляхи щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню особами 
засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, повторних 
злочинів.

За фактами скоєння повторних злочинів проведені службові перевірки. 
Працівників підрозділів кримінально-виконавчих інспекцій та поліції було 
попереджено про недопустимість росту рецидивної злочинності серед 
шдобдїкових, налагоджено взаємодію з державними та громадськими 
організаціями у проведенні профілактичної роботи з засудженими.

Разом з тим, виявлені факти неналежного проведення індивідуальної 
профілактичної роботи, відсутності контролю за поведінкою осіб та 
несвоєчасного направлення і до кримінально-виконавчої інспекції матеріалів 
перевірок про поведінку засуджених по місцю проживання окремими 
працівниками міліції на протязі 2016 року, розглянуті на оперативних нарадах, 
до працівників поліції, які допустили недоліки та упущення у цьому напрямку 
роботи вжито заходів дисциплінарного впливу. Всього на території області 
скоєно 37 повторних кримінальних правопорушень.

Налагоджена належна організація розшуку засуджених, які ухиляються 
від відбування покарання. Забезпечено своєчасність інформування органів
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кримінально-виконавчих інспекцій щодо оголошення підозри про вчинення 
кримінального правопорушення стосовно осіб, які перебувають на обліку 
в територіальних підрозділах кримінально-виконавчих інспекцій.

Протягом листопада 2016 року проведено звірку з управлінням 
Державної пенітенціарно} служби України в Рівненській області щодо кількості 
осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі протягом 2016 року, у тому числі 
відповідно до Закону України від 25.11.2015 JVn 838-VIII.

Проведеною звіркою встановлено, що протягом зазначеного періоду 
з установ виконання покарань УДПтС України в Рівненській області було 
звільнено 348 осіб, які мали намір проживати на території Рівненської області, 
із них 189 звільнених відповідно до Закону України від 25.11.2015 № 838-VIH, 
однак, по 10 таких особах відсутня інформація про постановку їх на обліки 
органів поліції та на даний час проводяться заходи по встановленню місця 
перебування вказаних осіб з подальшою їх постановкою на профілактичний 
облік.

Після звільнення з установ виконання покарань 16 скоїли кримінальні 
правопорушення, 4 з яких до місця проживання не прибули та вже перебувають 
в СІЗО, 12 інших поставлені на профілактичний облік.

Усіх осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та прибули 
на територію Рівненської області, поставлено на обліки органів поліції 
та перевірено за їх місцем проживання.

В подальшому, на постійній основі, із залученням працівників 
оперативних підрозділів та підрозділів превентивної діяльності, з вказаною 
категорією осіб проводяться заходи превентивного характеру по місцю їхнього 
проживання.

Здійснено перевірки по місцю проживання всіх осіб, звільнених з місць 
позбавлення в о л і в і д нові дно до 3 ако ну України від 26.11.2015 № 83 8 -VIII 
з метою попередження вчинення ними правопорушень. Матеріали, перевірок 
долучено до профілактичних справ на вказаних осіб.

За результатами проведеної звірки з УДПтС здійснені перевірки місць 
можливого перебування осіб, звільнених з виправних установ на територію 
Рівненської області, однак, не прибули до обраного місця проживання.

Проведеними заходами встановлено та поставлено на облік 21 таку особу, 
8 з яких звільнені з місць позбавлення волі відповідно до Закону України від
26.11.2015 №838-VIII.

На профілактичних обліках дільничних офіцерів поліції перебуває 
1401 особа, звільнених з місць позбавлення волі, з них 119 адміннаглядних, 
941 особа, які формально попадають під дію Закону України «Про 
адміністративний нагляд...», 341 раніше судимих особа, засуджених за злочини 
середньої та невеликої тяжкості та 1445 осіб засуджених до покарань не 
пов’язаних із позбавленням волі.

Протягом 2016 року працівниками служби дільничних офіцерів поліції на 
профілактичний облік поставлено 5195 осіб з антисоціальною спрямованістю 
поведінки. З них, 151 адміннаглядних, 486 осіб, які формально попадають під 
дію Закону України «Про адміністративний нагляд...», 423 раніше судимих
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особи, засуджених за злочини середньої та невеликої тяжкості та 1142 особи 
засуджених до покарань не пов’язаних із позбавленням волі.

Відповідно вимог наказу МВС України від 11.11.2010 року № 550, з усіма 
вказаними виїде особами проводиться певна профілактична робота 
індивідуального та спеціального характеру, націлена на забезпечення контролю 
за поведінкою цих осіб, запобігання порушення ними громадського порядку та 
прав інших громадян. На всіх адміниаглядних та осіб, які формально 
підпадають під дію Закону України «Про адміністративний нагляд...» заведені 
профілактичні справи.

За ініціативою дільничних офіцерів поліції під адміністративний нагляд 
взято 147 раніше судимих осіб, які формально підпадають під дію Закону 
України «Про адміністративний нагляд...», а їх питома вага від кількості 
«формальників» складає ■; її3,5%. За порушення встановлених правил 
адміністративного нагляду; складено 942 протоколи за ст. 187 КУпАГІ, а питома 
вага від кількості піднаглядних становить 795,8%. Порушено 27 кримінальних 
проваджень за ст. 395- КК України, з яких 11 направлено до суду, питома вага 
від кількості піднаглядних становить 9,2%. Всього протягом звітного періоду 
до адміністративної відповідальності притягнуто 380 раніше судимих осіб, на 
яких складено понад 1200 адміністративних протоколів.

Fia виконання наказу ГУНГІ в Рівненській області від 10.03.2016 Ffe 39 
«Про проведення на території Рівненської області оперативно-профілактичної 
операції «Нагляд», з метою вжиття додаткових заходів щодо виконання вимог 
Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі...», активізації боротьби з рецидивною злочинністю, 
проведення ревізії обліків і підвищення рівня індивідуально-попереджувальної 
роботи з раніше судимими юсобами у період з 20 по 30 березня 2016 року на 
території області проводилось оперативно-профілактичне відпрацювання.

Аналогічне відпрацювання на підставі наказу ГУНГІ № 756 від 10.10.2016 
проводилось з 21 по З І жовтня 2016 року.

В рамках проведення відпрацювань проведено ревізії осіб, які 
перебувають на. профілактичних обліках ОВС, внесено відповідні корективи до 
ІІГІС ОВС України, а також-вивчено стан ведення профілактичних справ на осіб 
які перебувають під адміністративним наглядом та осіб, які формально 
підпадають під дію Закону України «Про адміністративний нагляд...».

У взаємодії з працівниками кримінально-виконавчої інспекції відділів 
ДПтС проведені звірки та перевірки осіб, засуджених до покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі.

Вжито заходів щодо заведення профілактичних справ на кожну особу, яка 
перебуває під адміністративним наглядом та осіб, які формально підпадають 
під адміністративний нагляд, приведення їх у відповідність до вимог наказу 
МВС від 11.11.2010 Ж 5507 у :

Забезпечено своєчасність надання до установ виконання покарань 
інформації про прибуття (неприбуття) та постановки на профілактичний облік 
осіб, звільнених із них установ, які прибувають до обраного місця проживання 
на територію області, ц
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З метою покращання взаємодії у вирішенні проблемних питань, 
координації дій територіальних відділів (відділень) поліції щоквартально 
проводяться робочі зустрічі з кримінально-виконавчими інспекціями УДПтС 
в Рівненській області.

Питання рецидивної злочинності та здійснення профілактичної роботи з 
особами, засудженими до покарань без позбавлення волі зокрема, перебуває на 
постійному контролі керівництва ГУНП в Рівненській області.

Пункт  75, повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про 
Національну поліцію», розділу ПІ Інструкції з організації роботи підрозділів 
кримінальної міліції у справах дітей затвердженої наказом МВС від 19.12.2012 
№ 1176, з метою попередження вчинення дітьми адміністративних і
кримінальних правопорушень працівники з ювенальної превенції відділів та 
відділень ГУНП області самостійно або разом з відповідними органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійснюють відповідні 
заходи загальної та індивідуальної профілактики. Відповідно до компетенції 
організовують та сприяють у вирішенні соціальних проблем дитини, у тому 
числі конфліктних ситуацій у сім’ї, зокрема щодо батьків, законних 
представників, які не займаються вихованням дітей чи вчиняють стосовно них 
насильство в сім’ї, застосовують заходи впливу згідно із законодавством, 
ініціюють перед службами у справах дітей, відділами охорони здоров’я 
місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування питання щодо 
направлення дитини до відповідного закладу для надання необхідної медичної, 
психологічної допомоги.

Усього на обліку в підрозділах ювенальної превенції УПД ГУ НГІ 
в Рівненській області перебуває 143 дитини (упродовж 2016 року поставлено -  
137, знято — 171), у тому числі: 53 учнів загальноосвітніх шкіл, 57 учнів 
професійно-технічних навчальних закладів, що ніде не працюють і не 
навчаються -  32.

Серед підоблікових: 68 -  звільнених від відбування покарання
з випробуванням, 5 -  звільнених від покарання із застосуванням примусових 
заходів виховного характеру, 1 -  засуджено до громадських робіт.

Слід зазначити, що упродовж 2016 року з числа кримінальних 
правопорушень за якими закінчено досудове розслідування, 39 повторних 
кримінальних правопорушень вчинених 22 неповнолітніми.

Також, 12 неповнолітніми у яких судимість не знята та не погашена, 
вчинено 19 рецидивних злочинів.

В 2016 році 6 неповнолітніми вчинено кримінальні правопорушення 
у стані сп’яніння та 39 у громадському місці.

Протягом 2016 року підрозділами ювенальної превенції УПД ГУНП 
області виявлено 1 факт втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність згідно 
ст. 304 КК України.

Пункт 16, особовим складом відділу комунікації в продовж 2016 року з 
метою інформування населення про стан правопорядку та здійснення 
профілактичних заходів щоденно проводиться наповнення відомчого веб-сайту 
Г у н п  в рівненсьКщ області матеріалами про події та пригоди, що сталися на



території області, зокрема про викриття резонансних правопорушень у сфері 
економіки та здійснення заходів щодо протидії корупції.

Крім того, впродовж 2016 року в центральних, обласних та районних ЗМІ 
опубліковано"та вийшло в ефір 8910 матеріал про роботу поліції Рівненщини: у 
центральній пресі -  165; обласній -  3321; на сайті НГІУ -  486; сайті ГУНП -  
2043; на центральних; телеканалах транслювалося 679 сюжетів, на обласних — 
2216 матеріалів.

Упродовж звітного періоду керівництвом ГУНП, відділів та відділень 
ГУНП області здійснено 2756 виступів у центральних, обласних та районних 
ЗМІ, зокрема на центральних телеканалах 211, на місцевих 204. Проведено 54 
прес-конференції та 20 круглих столів для представників центральних і 
регіональних засобів масової інформації з питань розкриття резонансних 
злочинів та забезпечення правопорядку на території області. Головними темами 
заходів стали резонансні правопорушення у сфері економіки, протидії 
корупційним діянням: та іншим правопорушенням пов’язаними з корупцією.

Матеріали про проведенні зустрічі публікуються на офіційному веб-сайті 
ГУНП в Рівненській області та в подальшому розміщуються а обласних 
друкованих засобах масової інформації і в ефірі регіонального телебачення. 
Також, протягом 2016 року : керівники ГУНП в Рівненській області постійно 
приймали участь у сесіях Рівненської обласної ради та щовівторка з метою 
вирішення нагальних проблем краю у нарадах з спільниками силових структур, 
органів влади та місцевого самоврядування у Рівненській адміністрації.

Окрім цього, організовано висвітлення у ЗМІ інформації щодо протидії 
кримінальним: правопорушенням у сфері економіки, а саме: «На Рівненщині 
поліцейські припинили роботу 18 гральних закладів» від 28.12.2016, «На 
Рівненщині викрито діяльність 23-х гральних закладів» від 21.12.2016, 
«Поліцейські припинили діяльність грального закладу у Костополі» від
15.12.2016, «На Рівненщині поліція виявила майже 89 кілограмів бурштину» від
05.12.2016, «На Рівненщині;-поліція вилучила лісу сумнівного походження на З 
мільйони гривень» від 0:9711.2016, «На Рівненщині бурштинокопачі чинять 
супротив поліцейським:, які протидіють їхньому незаконному промислу» від
03.11.2016, «У Рівному на хабарі затримали працівника СІЗО» від 26710.2016, 
«Старателі на Рівненщині позбулися чотирьох мотопомп та обладнання для 
незаконного промислу» від 12710.2016, «У Рівному за посвідчення водія 
вимагали хабар» від 11.10.2016, «Поліцейські вилучили деревину на три з 
половиною мільйони гривень» від 12.09.2016, «На Рівненщині за незаконний 
видобутку бурштину затримали прокурора та двох організаторів» від
12.09.2016, «Поліцейські .вилучили деревину на три з половиною мільйони 
гривень» від 05.09.2016, «Мотопомпи і транспорт вилучили у старателів 
придані сили Нацполіції» від 28.07.2016, «П'ятьох старателів за мотопомпою і з 
бурштином: застали на Володимиреччині » від 15.07.2016, «Бурштиновий обід 
старателів на..-Володимиреччині закінчився у відділі поліції » від 02.07.2016, 
«Трійця старателів із Сарн; - на лаві підсудних » від 01.07.2016, «На Рівненщині 
правоохоронці залишили старателів без мотопомп і автомобілів» від 30.06.2016, 
«На Дубровиччині. виявили;'трьох старателів за мотопомпою і з бурштином»,
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від 22,06.2016, «На Сарненщині виявили старателів, у яких вилучили 
обладнання для видобутку бурштину», від 14.06.2016, «На Рівненщині 
правоохоронці викрили /два зали гральних автоматів», від 06.06.2016, «На 
Рівненщині опера п івн и ки  УЗЕ вилучили бурштину на мільйон гривень», від
02.06.2016, «Лише 17 тисяч гривень штрафу сплатить за дві тонни 600 
кілограмів бурштину» від 31.05.2016, «Суд виніс вирок злочинній групі, яка 
видобувала бурштин на Сарненщині» від 30.05.2016, «Судові експерти 
Рівненського НДЕКЦ взяли участь у круглому столі "Теорія та практика 
судової експертизи», від 21.05.2016, «ЕІа Рівненщині викрили двох хабарників 
управління юстиції» від 21.05.2016, «На Рівненщині поліцейські припинили 
діяльність двох гральних закладів» від 20.05.2016, «Бурштиновий бізнес» 
підприємця на понад чотири мільйони гривень викрили правоохоронці» від
12.05.2016, «Два зали гральних автоматів "накрили" правоохоронці на 
Рівненщині» від 06.05.2016, «Посадовці Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Рівненській області завдали державі збитків на суму в майже півтора 
мільйона гривень» від 26.04.2016, «У Рівному поліцейські вилучили понад 
10 тисяч євро з ознаками підробки від 19.04.2016, «На Рівненщині 
бурштиновидобувачам винесено вирок» від 25.03.2016, «ЕІа Дубровиччині 
правоохоронці вилучили чотири мотопомпи» 24.03.2016, «На Рівненщині за 
фактом: отримання лікарем хабара кримінальне провадження поліцейські 
скерували до суду» від 23.03.2016, «Покарання для жителя Сарненщини та двох 
його спільників за незаконний видобуток бурштину призначатиме суд» від
16.02.2016, «Рівненські поліцейські вилучили у старателів понад 10 кілограмів 
бурштину і чотири мотопомпи» від 03.02.2016, «За незаконний видобуток 
бурштину троє мешканців Рівненщини - на лаві підсудних» від 28.01.2016.

Пункт 17, на постійній основі здійснюються заходи щодо забезпечення 
підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості та 
формування негативних ставлення до протиправних діянь. Так на офіційному 
веб-сайті ГУНИ розміщено інформаційно-методичні матеріали щодо обов’язків 
поліції у сфері дотримання прав громадян при здійсненні службової діяльності 
за рубрикою «Права людини у разі адміністративно-процесуального 
затримання» (05.12.2016).

Так само у рамках Всеукраїнського тижня права та, аби нагадати 
громадянам про їхні права, організовано інтерв’ю з поліцейською-омбудсменом 
Рівненщини Надією Берлінець. Матеріал розміщено на офіційному веб-сайті 
ГУНГІ (<[ {ЄуХильнс дотримання прав людини в поліцейській діяльності - 
обов'язковий крок у реформі правоохоронної системи» (06.12.2016).

08.12.2016 року Березнівським відділенням поліції Сарненського відділу 
поліції ГУНП в Рівненській області організовано виступ в радіоефірі 
комунального підприємства ТРК «Бєрезне» з питань реалізації захисту прав 
людини та діяльності поліції, у тому числі учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та внутрішнього переміщення осіб і постраждали 
внаслідок зазначеної операції. Аналогічно, Острозьким відділом поліції ГУНГІ 
в Рівненській області в місцевих газетах, а саме; «Замкова гора» від 10.12.2016 
№50 опубліковано статтю «Що таке безоплатна правова допомога та де її
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отримати», та в районній газеті «Життя і слово» від 10.12.2016 року 
№99- І 00 опубліковано статтю «Захист прав людини у діяльності поліції».

Крім того, 07.12.2016 року у рамках Всеукраїнського тижня права, 
поліцейська-омбудсмен Рівненщини Надія Берлінець та регіональний 
координатор' уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Сергій 
Іллюк проведи з поліцейськими Рівненщини заняття з питань дотримання 
вимог законодавства; ■ під;: час затримання. На лекцію були запрошені 
поліцейські, на яких відповідно до статті 212 Кримінального процесуального 
кодексу;України призначено: відповідальними за перебування затриманих, адже 
саме вони зобов’язані забезпечити належне поводження із затриманим та 
дотримання його прав, передбачених Конституцією України та чинним: 
законодавством. Інформація розміщена на офіційному веб-сайті ГУНГІ 
«Поліцейським Рівненщини проведи заняття із дотримання вимог 
законодавства під час затримання» (07.12.2016).

Працівники відділу комунікації власними силами розробили та 
виготовили флаєри профілактичного характеру «Обережно шахраї», які були 
розповсюджені-серед населення області з метою попередження громадян про 
можливі шахрайські дії з боку невідомих осіб.

Пункт. 18, працівниками УЗЕ в Рівненській: області ДЗЕ НП України на 
системній основі вживаються заходи, спрямовані на виявлення та ліквідацію 
злочинних схем, у тому числі пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних 
організованими трупами і злочинними організаціями, діяльності підприємств з 
ознаками фіктивності, «конвертаційних центрів», недобросовісних 
небанківських фінансових установ, припинення діяльності суб’єктів 
господарювання, що задіяні в таких схемах, викриття корумпованих посадових 
осіб, які сприяють накопиченню та відмиванню тіньового капіталу або 
контролюють ці процеси.

У результаті вжитих заходів протягом 2016 року УЗЕ в Рівненській 
області ДЗЕ НПУ ініційовано та скеровано до ГУ ДФС в Рівненській області 
4 матеріали на проведення відділом боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним' шляхом ГУ ДФС у Рівненській області дослідження 
фінансово-господарських операцій щодо можливої легалізації коштів, а саме:

- у ході оперативного супроводження кримінального провадження 
відкриттю за ознаками .кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 191 КК України за ініціативи УЗЕ в Рівненській області відділом 
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС 
у Рівненській області проведено дослідження фінансово-господарських 
операцій щодо можливої легалізації коштів. Згідно дослідження сума коштів, 
що були легалізовані становить 1,3 мли. грн. Досудове розслідування триває.

- у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом 
привласнення бюджетних, коштів шляхом завищення вартості виконаних робіт 
службовими особами та легалізації коштів, одержаних злочинним, шляхом на 
суму 3,7 млн. гріш що підтверджується дослідженням, проведеним відділом 
боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС 
у Рівненській області: (кримінальне провадження закрито).
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у рамках кримінального провадження за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 от. 366 К К України 
співробітниками управління ініційовано проведення відділом боротьби 
з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Головного управління 
Державної фіскальної служби у Рівненській області дослідження фінансових 
операцій щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом за 
результатами якої встановлено факт легалізації коштів службовими особами. 
Досудове розслідування триває.

- ініційовано проведення перевірки відділом боротьби з відмиванням 
доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної 
фіскальної служби у Рівненській області дослідження фінансових операцій 
щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом службовими 
особами ГІБГІ «ПВС», за результатами якої встановлено факт легалізації коштів 
службовими особами вказаного підприємства. Вказані матеріали для внесення 
відомостей до ЄРДР направлені до Рівненського ВП ГУ Національної поліції 
(згідно довідки СВ Рівненського ВП відсутні підстави для внесення в ЄРДР).

Крім того, працівниками УЗЕ в Рівненські й області викрито 2 тіньових 
фінансових схеми, в яких задіяно фіктивні фірми.

Виявлено 2 кримінальні правопорушення у звітному періоді, пов’язаних з 
фіктивним: підприємництвом:, з них 1 під час мінімізації сплати обов'язкових 
платежів до бюджету.

Зокрема, 30.08.2016 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області відкрито 
кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого 
ч . 2 от. З 64 ■-1 К К У країни.

Встановлено, що ГШ «Агро-Експрес-Сервіс», за адресою Рівненська 
область, Мли пінський район, с.Ярославичі, директор Муха В. І., перебуває на 
спеціальному режимі оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового 
господарства, а також рибальства, який полягає у перерахуванні суми податку 
на додану вартість на спеціальний рахунок даного підприємства, з можливістю 
несплати даних коштів ПДВ до бюджету, а подальшого використання цих 
коштів у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.

У вересні 2014 року посадовими особами ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 
проведено безтоварні операції з фіктивним суб ’ єктом підприємницької 
діяльності - ТОВ «Торгівельна компанія «Ф’ючер ТВП», юридична адреса; 
Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Харківська, 2/5, якими ПП «Агро- 
Експрес-Сервіс» сформувало податковий кредит з ПДВ вказаному товариству 
на суму 633 795,84 грн. та відповідно встановило собі податкові зобов’язання з 
ПДВ на вказану суму.

Внаслідок вказаної злочинної операції сума ПДВ 633 795,84 грн., 
сформована від злочинної діяльності ТОВ «Торгівельна компанія «Ф’ючер 
ТВП», пов’язаної з конвертацією грошових коштів, переведена на рахунок ПП 
«Агро-Експрес-Сервіс» та відповідно не сплачена даним підприємством до 
бюджету, користуючись спеціальним режимом оподаткування.
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15.08.2016 слідчим СУ 1 V I111 в Рівненській області відкрито кримінальне 
провадження та ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст. 191 КК 
У країни.

Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Реалбуд-М», юридична 
адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 1, кв. 209, протягом 2016 року шляхом 
проведення ряду сумнівних господарських операцій з 2 суб'єктами 
господарювання Рівненської області з ознаками фіктивності привласнено 
коштилншихконтратеїгтів у розмірі понад 70 тис. грн.

П ункт ; ;/9 ,: працівниками відділу протидії кіберзлочинам: в Рівненській 
області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України упродовж 2016 року вживалися заходи із 
забезпечення ефективної взаємодії з банківськими установами щодо 
своєчасного обміну інформацією про вчинені кримінальні правопорушення у 
сфері платіжних систем.

Завдяки вжитими заходами припинено протиправну діяльність 9 осіб, які 
використовуючи методи соціальної інженерії під приводом продажу 
неіснуючих товарів заволоділи грошовими коштами громадян.

Пункт 20> працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській 
області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України виявлено та припинено протиправну діяльність 4 
жителів м. : Рівне, як і; за допомогою пірингової мережі “Е ти іе” 
розповсюджували в мережі Інтернет зображення та кіно-відеогфодукцІю, що 
містять дитячу нормо граф і ю.

Крім цього, виявлено протиправну діяльність 4 осіб, які організували 
на території м. Рівне діяльність онлайн-студії, у якій з використанням 
професійного обладнання здійснювали трансляцію відеопотоку з веб-камер 
в режимі реального часу. За вказівками та побажаннями клієнтів співробітниці 
студії за винагороду демонстрували перед веб-камерами оголені частини тіла.

Пункт 21, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській 
області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України упродовж 2016 року вжито заходи щодо 
накопичення даних про осіб, які займаються протиправною діяльністю за 
допомогою створеного електронного сервісу для громадян, який передбачає 
оперативне отримання підрозділами кіберполіції інформації про вчиненні 
правопорушення в мережі, Інтернет.

РІа постійній основі проводиться моніторинг в мережі Інтернет задля 
виявлення фактів продажу наркотичних речовин, зброї та встановлення осіб, які 
шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

Пункт. 22, відділом БЗПТЛ ГУНП в Рівненській області проводяться 
заходи, спрямовані на запобігання діяльності організованих злочинних 
угрупувань, які спеціалізуються на вивезенні молодих жінок до іноземних 
держав для сексуальної експлуатації, а також вербуванні та вивезенні громадян 
України для експлуатації їх праці за кордоном:.

Протягом 2016 року працівниками відділу проводились оперативно- 
розшукові заходи по виявленню осіб, які готуються до вчинення кримінальних
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правопорушень у сфері торгівлі людьми. Так, за звітний період виявлено 
2 факти за ознаками кримінальних правопорушень передбачені ст. 149 
КК України, за якими проводиться досудове розслідування. Також, 
працівниками ВБЗПТЛ ГУНЇТ здійснюється супровід по 10 кримінальним 
провадженням' порушеним по ст. 149 КК України.

Пункт 23, відділом БЗПТЛ ГУНГІ в Рівненській області систематично 
проводиться інформування населення через засоби масової інформації щодо 
боротьби з проституцією та нелегальною міграцією. Щодо повідомлень 
стосовно фактів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях 
пов’язаних з торгівлею людьми в засоби масової інформації не надавались в 
інтересах слідства та у зв’язку із забезпеченням гарантій установлених прав І 
свобод громадян, які стали учасниками процесу досудових розслідувань у 
кримінальних провадженнях пов’язаних з торгівлею людьми, а також 
відповідно до ст. 222 КПК України про недопустимість розголошення 
відомостей досудового розслідування.

Також протягом 2016 року приймалась участь у проведенні 
широкомасштабної інформаційної кампанії «Спільними зусиллями проти 
торгівлі людьми в Україні», під час якої розповсюджувалась друкована 
продукція про безпечну міграцію та захист осіб , які постраждали від торгівлі 
людьми в Україні, постійно проводиться роз’яснювальна робота, щодо 
можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей 
отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях. 
29 липня поточного року за участі начальника відділу боротьби зі злочинами 
пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області проводилась 
прес-конференція про проведення всеукраїнської акції із залученням 
представників державних інституцій-субєктів НМВ, по закінченню якої 
проведено інструктаж з елементами тренінгу.

Постійно проводяться моніторинги стану виконання законодавства 
у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності закладів надання допомоги 
(реабілітації) особам, які постраждали, звіти та довідки про проведену роботу 
направляються до департаменту боротьби зі злочинами пов’язаними з 
торгівлею людьми Національної поліції України,

Пункт 24, працівниками поліції області на постійній основі вживаються 
заходи з припинення діяльності організованих злочинних груп, які 
спеціалізуються на збуті наркотичних засобів і психотропних речовин в 
особливо великих розмірах, їх виготовлення у підпільних нарколабораторіях.

У 2016 році працівниками поліції виявлено 265 кримінальних 
правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2015-394), 
динаміка становить, -32,7% (по Україні, -12,2%). Про підозру повідомлено 161 
наркозлочинцю (2015-239) динаміка становить, -32,6% (по Україні, -15,7%). До 
суду з обвинувальним актом направлено 191 кримінальних проваджень (2015- 
356) динаміка становить -46,3% (но Україні, -31,9%).

Виявлено менше кримінальних правопорушень за збут наркотиків 
(з 106 до 34), динаміка, -67,9% (по Україні, -70,2%), та щодо утримання 
нарколабораторій (з 25 до 6), динаміка -76,0% (по Україні, -56,7%).
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Пункт 25, працівниками органів та підрозділів поліції області постійно 
здійснюється профілактичні та інформаційно-просвітницькі заходи для дітей,
молоді та їх батьків з питань протидії поширенню наркоманії, пропаганди 
здорового способу життя та. цінності сім'ї із залученням медичних працівників, 
представників : соціальних служб, громадських організацій та благодійних
ФОНДІ В.  : Ц .. б  . . .

Зокрема працівниками відділу протидії наркозлочинності проведено 43 
виступи,-та понад ЙОдіубдікацій у засобах масової інформації.

щкт Д: керівництвом і 'У ІIIІ вживаються заходи, спрямовані на 
недопущення1 загострення ; криміногенної обстановки в районах видобутку 
бурштину-сирцю, протидії його незаконному видобутку та стабілізації ситуації
В регіоні;.

Проводяться зустрічі із головами місцевих, райдержадміністрацій 
північних районів на яких, висвітлюються проблемні питання щодо незаконного 
видобутку бурштину. Крім цього, у грудні 2016 року здійснено робочі зустрічі 
головою: Сарненської райдержадміністрації, командуванням військової частини 
А 0153 (м. Сарни), на яких обговорено питання щодо повернення підрозділів 
Національної; поліції України (які з квітня по грудень 2016 року протидіяли 
незаконному видобутку бурштину) в північні райони Рівненської області та 
сприяння в організації облаштування, харчування, матеріально-технічного 
забезпечення тощо.

Пункт] 2 7г з метою припинення фактів незаконного видобутку бурштину 
керівництвом КУШІ вжито ряд організаційних та практичних заходів. На 
постійній основі проводяться профілактичні відпрацювання, рейди із 
залученням приданих сил з числа Національної гвардії України та інших, 
правоохоронних органів.

Зокрема, за результатами проведеної роботи розпочато 380 кримінальних 
проваджень за порушення у сфері охорони надр, вилучено 238 мотопомпи, 
93 одиниці транспорту та 810 кг 737 г бурштину.

Виявлено 222 особи, які займались незаконним видобутком бурштину.
З початку 2016 року в провадженні слідчих підрозділів перебувало 

586 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, передбачені 
ст. 240 КК України. І і о 49 кримінальних правопорушеннях 101 особі
повідомлено; про підозру.

У 398 кримінальних провадженнях досудове слідство закінчено, з яких 
48 з обвинувальними актами та угодами направлені до місцевих судів та 
308 закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України у зв’язку зі встановленням 
відсутності в діянні; складу кримінального правопорушення.

До 58 осіб суддями місцевих судів застосовано штрафні санкції в розмірі 
399 430 грн. ;

Пункт.-28> щодо придбання безпілотних літальних апаратів та інших 
технічних засобів з метою проведення моніторингу та відстеження родовищ на 
яких проводиться незаконний видобуток бурштину у 2016 році коштів з 
бюджету виділено не було.
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Пункт 29, працівниками УЗЕ в Рівненській області на постійній основі 
проводяться оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на протидію та 
недопущення правопорушень у сфері охорони природи, використання 
природних ресурсів та злочинів проти довкілля.

За матеріалами УЗЕ в Рівненській області відкрито 45 кримінальних 
проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 240 КК України.

За відкритими кримінальними провадженнями вилучено майна на 
загальну суму 253 тис. гри. та накладено арешт у розмірі 2 млн. 957 тис. грн.

02.12.2016 працівниками управління захисту економіки в Рівненській 
області ДЗЕ ІII1 України спільно з працівниками управління патрульної поліції 
в Рівненській області ДНІ 1 ИГІ України в ході відпрацювання території 
Рівненського району Рівненської області, на виконання наказів Національної 
поліції від 21 жовтня 2016 року № 1046 «Про організацію проведення 
оперативно-профілактичних заходів на території держави» та ГУНП 
в Рівненській області від 02 листопада 2016 року «Про вжиття організаційно- 
практичних заходів під час проведення оперативно-профілактичного 
відпрацювання на території Рівненської області» під час огляду автомобіля 
марки, під керуванням гр. Медведєва С.О. виявлено каміння зовні схоже 
на бурштин-сирець вагою 88 кг 650 гр.

Крім того, викрито та задокументовано З ОГ, що займалися незаконним 
видобутком' бурштину-сирцю на території Сарненського та Дубровицького 
районів Рівненської області. В склад ОГ входило по 3 особи.

Кримінальні провадження скеровано до суду (Сарненського
та Дубровицького) за ч.З ст.240 та ч.2 ст.240 КК України.

Протягом; звітного періоду працівниками УЗЕ в Рівненській області 
задокументовано 21 кримінальне правопорушення у сфері лісового
господарства.

На момент досудового розслідування правопорушеннями завдано збитки 
у розмірі 7 млн. 82 тис. гри.

Спільно з працівниками відділу охорони та захисту лісу Рівненського 
обласного управління лісового та мисливського господарства
у правопорушників виявлено та вилучено 1000 м. куб. незаконно добутої 
деревини на суму понад 6,5 млн. грн.

Повідомлено про підозру колишньому директору Костопільського 
лісгоспу ДП «Львівський військовий лісокомбінат» за ч.2 ст.364 КК України, 
ст.246 КК України.

1 кримінальне провадження по 2 кримінальних правопорушеннях 
скеровано до суду. Відшкодовано збитки у розмірі 895 тис. грн.

Працівниками УЗЕ викрито наступні схеми розкрадання лісодеревини.
З метою формування високопродуктивних насаджень, поліпшення 

їх породного складу та санітарного стану лісів проводяться рубки догляду 
та заходи щодо покращення санітарного стану лісів.

Посадові особи держлісгоспів під виглядом проведення санітарних рубок 
проводять вирубку сироростущих дерев цінних порід.
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Задокументовано факти зловживання службовим становищем колишнім 
директором Костопідьського лісгоспу ДІЇ «Львівський військовий 
лісокомбінат», який видавши спеціальні дозволи - лісорубні квитки, під 
виглядом проведення рубок формування і оздоровлення лісів під назвою 
«Розчистка доріг' під ремонт» організував та здійснив незаконну порубку лісу 
К.03 л и н сь ко го л і сни цтва К о стоп і льського лі сгоспу ДГІ « Льв і вс ь кий воєнний 
лісокомбінат», яка не була передбачена матеріалами лісовпорядкування, чим 
заподіяв;: істотну шкоду навколишньому природному середовищу у розмірі 
понад В95 тис. грн.

■'■'Ще однією .з схем розкрадання лісо деревини є не об лі кування лісо
продукції в ході проведення рубок посадовими особами лісогоподарських. 
підприємств.;

Відкрито кримінальне провадження відносно посадових осіб ДГІ 
«К ліванське лісове господарство», які шляхом не об лікування рубок 
лісопродукції привласнюють лісопродукцію ДП «Кл сванське лісове 
господарство».

Основною проблематикою зловживань в лісовій галузі є схема експорту 
незаконної лісопродукції за підробленими документами про її походження. 
Таким чином, здійснюється легалізація лісопродукції здобутої злочинним 
шляхом.

За матеріалами працівників УЗЕ в Рівненській області відкрито 
кримінальне провадження відносно посадових осіб Рівненського обласного 
управління лісового та мисливського господарства, які зловживаючи 
службовим становищем: повторно видали сертифікат про походження
лісопродукції, яка в подальшому експортувалась за межі держави.

П ункт  З 0, з метою збору, опрацювання інформації про масові заходи та 
акції, що заплановані, проходять та відбулися на територіях обслуговування, 
підготовки управлінських рішень, забезпечення узгоджених, дій поліції з 
забезпечення публічної безпеки та порядку громадян, тримання на контролі 
стану виїзду до м. Києва автомобільним та залізничним транспортом 
організованих груп громадян з нашої області, для участі в масових заходах, в 
УГІД і УШ І проводиться відповідна робота.

Станом на З ЕЇ 2.2016 на території Рівненської області було проведено — 
7819 масових заходів та акцій різного характеру, в яких брали участь -  
1 751 465 громадян.

З них масових заходів:
- політичної спрямованості / к-ть учасників (загальна к-ть працівників

міліції /  військовослужбовців нацгвардії. - 85/30552 (976/60)
“ Соціально-економічного характеру - 13/4260 (77/0)
- спортивного характеру - 151/118780 (885/0)
- релігійного характеру - 5157/1065372 (2918/8)
- культурно-видовищного характеру - 249/159700 (1445/24)
- інших - 2164/372801 (3893/4)
На охорону публічного порядку було залучались 10194 працівники 

органів внутрішніх справ області.
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Крім того, протягом звітного періоду на території області було 
зафіксовано 14 фактів перекриття доріг та транспортних магістралей.

Пункт  і / ,  з метою максимального перекриття камерами зовнішнього 
відеоспостереження автомобільних доріг на в'їздах (виїздах) в обласні центри 
(інші населені пункти з найбільш складною оперативною обстановкою), 
гаражно-будівельні кооперативи, інші місця масового зберігання транспортних 
засобів громадян, а також транспортних розв’язок вжито організаційні заходи в 
межах повноважень.

Зокрема, у серпні та вересні 2016 року направлені звернення 
до Рівненської обласної державної адміністрації щодо сприяння у впровадженні 
систем відеоспостереження на вулично-дорожній мережі області.

Згідно наявної інформації на вулицях населених пунктів області органами 
місцевого самоврядування встановлено близько 60 камер зовнішнього 
відеоспостереження, зокрема, 10 камер встановлено в місті Рівному. Крім цього 
на виїздах з обласного центру встановленні камери зовнішнього 
відеоспостереження, при цьому будівництво кабельної мережі системи 
відеонагляду не завершене.

На сьогодні на дорогах області функціонує три системи апаратно- 
програмного комплексу «Відеоконтроль Рубіж», які розташовані на 
автомобільній дорозі М-06 «Київ -  Чогі» на стаціонарних постах «Опарипси», 
«Корець» та М-07 «Київ - Ковель -  Ягодин» на стаціонарному посту «Сарни».

Станом на 01.12.2016 на балансі виконавчого комітету Рівненської 
міської ради знаходиться система відеоспостереження, якою користується 
Рівненський відділ поліції ГУНП в Рівненській області.

Віденка мер и спостереження, які є в робочому стані та ведуть відеонагляд, 
розміщуються за адресами: майдан Незалежності, 1 (1 камера); майдан 
Незалежності, 2 (2 камери); вул. Соборна, 56 (1 камера); вул. Соборна, 61 
(З камери); вул. Київська, 36а (3 камери).

Встановлені, однак не завершене будівництво кабельної мережі системи 
відеонагляду для «міськвідділу поліції» на виїздах з місту: Луцьке кільце 
2 камери, Аеропорт 2 камери, біля Льонокомбінатівського кільця 2 камери, 
перехрестя Київської ~ Д.Галицького -  Костромська.

Разом з тим, проведеним аналізом розподілу систем відеоспостереження 
відповідно до перепису населення в Рівненській області, місць найбільшого 
скупчення людей та на територіях, наближених до них, стану громадського 
порядку та публічної безпеки у інших містах та районних центрах області, існує 
необхідність у встановлені ще 406 систем (камер) відеонагляду із 
довготривалим збереженням записів.

Вказаний розрахунок необхідності приладів і засобів зовнішнього 
контролю є мінімально необхідним і не є оптимальним.

Крім того існує значна проблема у встановлені та експлуатації систем 
відеоспостереження на території м. Варані, поруч із яким розміщена Рівненська 
ЛЕС.
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Так, ще у 2011-2012 роках в м. Бараш було встановлено 8 видеокамер для
здійснення візуального контролю за станом правопорядку. Мінімальна 
розрахункова потреба для міста цієї категорії становить 50 систем;

На даний час, лише 3 відеокамери надають змогу здійснювати
відеоспостереження (сервер розташований у міській раді), а 5 відеокамер не 
функціонують,

Незважаючи на значимість питання забезпечення належного контролю за 
станом правопорядку:; в місті-супутнику АЕС, кошти у 2012-2016 роках на 
виконання Програми щодо; закупівлі, встановлення та обслуговування діючих 
системи ■відеосіірсТережЄння: міського радою м.Вараш не виділялись.

Аналогічна ^ситуація : угає місце і в інших населених пунктах області. 
Ще на кшещ7;2043 року у населених пунктах Рівненської області були 
встановлені та функціонували 77 систем відеонагляду за станом правопорядку, 
з яких, на даний час працюють не більше 60.

Однак, в і де ода пі із значної кількості цих систем до органів поліції 
в режимі реального часу не надходять, архівація не проводиться, оскільки
сервера встановлені в міськрайадміністраціях та радах, кошти на поточне 
обслуговування систем не виділяються в повному обсязі.

З метою зміцнення правопорядку на території населених пунктів 
Рівненської області, ГАЛІТІ в Рівненській області ужито відповідних заходів 
щодо визначення місць встановлення систем відеоспостереження у місцях, які 
є найбільш уражені випадками вчинення кримінальних та адміністративних
правопорушень.:

Пропозиції про забезпечення встановлення та обслуговування таких 
систем, шляхом внесення змін до регіональних програм боротьби 
зі злочинністю; та: профілактики правопорушень, до 23.08.2016 скеровані 
підрозділами І УМІ 1 в Рівненській області до органів місцевого самоврядування 
всіх рівнів.

Пункт 32, з метою покращення індивідуально-профілактичної роботи та 
активізації роботи :у протидії скоєння кримінальних правопорушень стосовно 
пенсіонерів і самотніх осіб похилого віку, виявлення і усунення причин та умов 
їх вчинення, було здійснено певні організаційні та практичні заходи.

За даними . головного управління пенсійного фонду та головного 
управління праці та соціального захисту населення в Рівненській області 
станом на 01.01.20.17 на території Рівненської області проживає
309102 пенсіонерів усіх категорій (124234 -  у сільській місцевості; 119875 -  у 
містах). Понад 61763 одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, 
інвалідів; та інших більш незахищених верств населення. Протягом 2016 року на 
території області: зареєстровано 396 кримінальних правопорушень стосовно 
одиноких осіб похилого віку, із них 160 тяжких кримінальних правопорушень.

Керівництвом УПД ТУШІ в Рівненській області здійснюється постійний 
аналіз за етаном роботи відділів та відділень поліції області щодо ефективності 
здійснення профілактично-попереджувальних заходів у протидії скоєння 
кримінальних правопорушень стосовно пенсіонерів і самотніх осіб похилого
віку.
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На виконання вимог доручення МВС від 01.02.2012 № 1397/Рт «Про стан 
та активізацію роботи з попередження та розкриття злочинів, учинених щодо 
осіб похилого віку» управлінням превентивної діяльності ГУНП в Рівненській 
області проведені певні організаційні та практичні заходи.

Розроблений План заходів ГУНП в Рівненській області щодо протидії 
кримінальним правопорушенням, учиненим проти осіб похилого віку 
та пенсіонерів на 2016 рік.

Виходячи з характерних особливостей району та стану оперативної 
обстановки на території обслуговування, в кожному відділі та відділенні 
області розроблені відповідно свої плани заходів та заведені спостережні 
справи щодо протидії злочинам, учиненим проти осіб похилого віку.

Забезпечено щомісячний аналіз . інформації про кримінальні 
правопорушення стосовно одиноких осіб похилого віку та пенсіонерів. 
За кожним фактом скоєння тяжкого кримінального правопорушення 
проводяться службові перевірки.

Запроваджено статистичну звітність щодо реєстрації, розкриття, 
розслідування та профілактики кримінальних правопорушень стосовно 
пенсіонерів та одиноких осіб похилого віку, щомісячний аналіз оперативної 
обстановки та результатів цієї роботи.

Поновлено списки осіб похилого віку проживаючих на обслуговуюмій 
території, які надані дільничним офіцерам поліції для подальшого відвідування 
їх за місцем проживання.

До органів місцевої влади направлені листи з клопотаннями щодо 
проведення координаційних нарад за участю громадськості, представників 
органів соціального забезпечення, опікунських рад, органів місцевого 
самоврядування, благодійних організацій тощо, на яких розглянути питання 
координації спільних дій з метою надання соціальної допомоги, здійснення 
патронажу, забезпечення безпеки пенсіонерів та одиноких осіб похилого віку.

Дільничних офіцерів поліції націлено на виявлення під час поквартирних 
та подворових обходів одиноких осіб похилого віку, які потребують 
соціального захисту, надавати до органів місцевого самоврядування 
інформацію щодо необхідності проведення патронажу таких осіб. Для цієї 
роботи залучаються громадські помічники дільничних офіцерів поліції, члени 
громадських формувань з охорони громадського порядку, активи сіл, 
працівників установ житлово-комунального господарства.

Дільничними офіцерами поліції під час відвідування помешкань громадян 
здійснюються профілактичні бесіди з врученням візитних карток 
та інформаційних листівок з рекомендаціями стосовно особистої безпеки 
та запобігання вчиненню насильницьких злочинів, а також вивчається питання 
насильства в сім'ях осіб похилого віку.

Всього з початку 2016 року виявлено за місцем проживання 701 самотню 
особу похилого віку, які потребують соціального захисту, відносно 371 таких 
осіб направлена інформація до органів місцевого самоврядування 
для патронажу цих осіб.
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Окрім того, на офіційному сайті ГУНИ в Рівненській області постійно 
оприлюднюється інформація про розкриття кримінальних правопорушень проти 
осіб похилого віку, притягнення винних у їх учиненні осіб до кримінальної 
відповідальності, а також роз’яснювального змісту.

: Пупкт 33, на виконання вказівки голови Рівненської ОДА. від 07.08.2015 
№4888/0/01-42/16,- доручення УМВС від 17.08.2015 №1/3984 щодо виконання 
протокольних;-рішень наради з питань виконання рішень Ради національної 
безпеки і . оборони У країни та У казу Президента У країни від 28.05.2015 
№298/2015 щодо підсумків роботи підприємств енергетичного в осінньо- 
зимовий період, підготовки мереж до роботи в грозовий період з підготовки 
енергопостачальних організацій, а також даної програми, повідомляємо Вам, 
т о  з моменту: надходження вказаних вказівок щодо подій пов’язаних з 
крадіжками обладнання трансформаторних підстанцій та ліній електропередач 
було зафіксбваио: .23 У звернень до відділів, відділень ГУНП в Рівненській 
області, основна кількість яких стосується крадіжок трансформаторної оливи, 
пошкодження- ліній електропередач, шляхом викрадення кабелів, а також 
пошкодження самих трансформаторі в, дані повідомлення зареєстровані в ЖСО. 
з яких по і 72 прийня то рішення щодо порушення кримінальних проваджень, 
дані повідомлення зареєстровані в ЄРДР, проводиться досудове розслідування.

Крім того, повідомляю Вам, що служби та підрозділи підпорядковані 
У ГІД ГУНП націлені на попередження та виявлення злочинів пов’язаних 
з крадіжками обладнання трансформаторних підстанцій та ліній 
електропередач,

Пункт:. 34у: в області організовано роботу щодо сприяння у наданні 
окремих приміщень з метою розміщення дільничних пунктів поліції в 
населених пунктах та: їх обладнанню засобами телекомунікацій та зв'язку з 
метою оперативного та якісного надання поліцейських послуг.

Пункт, 359 прані в }шками відділів, відділень ГУНГІ області, служб та 
підрозділів підпорядкованих У ГІД ГУНП вживаються заходи профілактичного 
характеру щодо виявлення осіб, які займаються виготовленням і продажем 
самогону та інших спиртних напоїв, з метою застосування до них заходів 
реагування відповідно до чинного законодавства У країни.

Так, протягом пройденого періоду працівниками відділів (відділень) 
поліції'ГУНП-служб підпорядкованих УПД було виявлено 1177 порушень 
адміністративного законодавства відповідальність за які передбачена 
ст. 176 КУпАП (-виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його 
вироблення) та 73 порушення передбачені ст. 177 КУпАП (придбання самогону 
та інших міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення), на даних осіб 
складено протоколи про адміністративні правопорушення та притягнуто до 
відповідальності. Крім: того було виявлено 111 фактів порушень правил торгівлі 
пивом, алкогольними,: слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами 
відповідальність за які передбачена ст. 1 56 КУпАП.

-.Пункт  J6, у зв’язку з відсутністю фінансування на друк брошур, 
плакатів, листівок розповсюдження друкованої продукції серед учасників 
дорожнього руху поліцейськими УПД ГУНП не здійснювався.
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Водночас інформація щодо безпеки дорожнього руху до учасників 
дорожнього руху доводилась через засоби масової інформації, постійно 
проводяться круглі столи та прес-конференції з представниками громадських 
організацій, на яких розглядалися проблемні питання безпеки дорожнього руху.

Загалом, у 2016 році для засобів масової інформації підготовлено 1008 
різнопланових матеріалів, з яких: на шпальтах районних та обласних газет 
надруковано 252 інформацій, з яких 3 - у центральній пресі, в ефірі обласних та 
районних радіостанцій вийшло 402 різнопланових інформацій про діяльність 
працівників поліції, які здійснюють нагляд за безпекою дорожнього руху. Крім 
цього, на районних та обласних телеканалах продемонстровано 
213 відеосюжетів, з яких 19 транслювалися на центральних телеканалах НТН, 
ICTV, Інтер, ZIK, ТРК «Україна». У мережі Інтернет розміщено 141 матеріал 
про діяльність служби.

Пункт 37, підрозділами ювенальної превенції організовуються та 
проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах Єдині уроки направлені на 
формування відповідального ставлення до свого життя, здоров’я, збереження 
власного майна, відмови від шкідливих звичок.

За участю органів освіти, служб у справах дітей місцевих 
держадміністрацій 1 вересня 2016 року в закладах освіти області проведено 
«День знань», під час якого вживались заходи по забезпеченню охорони 
громадського порядку та взято безпосередньо участь у проведенні «Дня знань» 
та свята «Першого дзвоника», під час яких проведено зустрічі з директорами 
шкіл, їх заступниками з виховної роботи та виступи в учнівських колективах на 
правовиховну тематику.

Напередодні осінніх канікул, у період з 26 жовтня по 08 листопада 
2016 року проведено профілактичні заходи «Канікули» за участю працівників з 
ювенальної превенції секторів превенції відділів та відділень ГУНИ 
в Рівненській області, служби у справах дітей державних адміністрацій, органів 
освіти і науки та громадськості.

На виконання вказівки Департаменту превентивної діяльності 
Національної поліції України від 25.10.2016 №> 5728/20/5/04-2016, відповідно до 
наказу Національної поліції України від 30 вересня 2016 № 956
«Про затвердження Плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського 
тижня права» у період з 05 по 09 грудня 2016 року на території Рівненської 
області проведено тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного 
характеру.

Працівниками з ювенальної превенції секторів превенції відділів 
та відділень ГУНГІ, упродовж вищевказаного періоду, відвідано 314 навчальних 
закладів Рівненської області, де спільно з працівниками управління освіти 
та науки проведено бесіди, семінари, вікторини та круглі столи освітнього 
та виховного характеру, спрямовані на підвищення рівня «правової культури» 
молоді, роз’яснення дітям їх прав та обов’язків, крім того роз’яснено дітям 
порядок звернення в разі порушення їх прав та законних інтересів.
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Під: час безпосереднього спілкування з учнями та студентами 
проводиться; роз'яснювальна робота серед учнівської молоді щодо недопущення 
протиправної поведінки.

В напрямку здійснення правоваховної роботи з молоддю працівниками 
ювенальної превенції прочитано 1312 лекції на правову тематику, здійснено 
268 виступів у : засобах масової інформації з питань профілактики 
правопорушень серед; неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності дітей, 
їх соціасіьйо-правовогб захисту.

■ Пункт 38, : на ; оздоровлення оперативної обстановки в підлітковому 
середовищі спрямовано проведення в 2016 році профілактичних заходів під час 
Новорічних та Різдвяних свят, весняних канікул у навчальних закладах, 
цільових зідпрацювань населених пунктів із складною оперативною 
обстановкою та розважальних закладів. Також, спільно з місцевими органами 
виконавчої влади проводяться заходи з попередження бездоглядності 
та. безпритульності дітей, установлення осіб неповнолітніх, які поміщені 
до закладів і соціального захисту дітей (притулку ССД Рівненської ОДА), 
розшуку їх батьків або осіб, що їх замінюють, з метою своєчасного повернення 
дітей у сім'ї, навчальні заклади.

Впродовж 2016 року, застосовуючи адміністративно-правові методи 
профілактики: підліткової злочинності, працівниками служби складено
1517 адміністративних протоколів, у тому числі 447 протоколів складено 
на неповнолітніх.

До адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 156 КУпАП (продаж 
спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім) притягнуто 52 особи, 
за вчинення;-насильства в сім'ї (ст. 173-2 КУпАГІ) -  77, за доведення 
неповнолітніх до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАГІ) -  32, за неналежне 
виконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАГІ) -  753, за порушення 
порядку перебування ; дітей ;у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері 
розваг, або закладах громадського харчування (ст. 180-1 КУпАГІ) -  4 особи.

..Пункт/39,: упродовж 2016 року з метою стабілізації криміногенної 
ситуації .у підлітковому середовищі, боротьби з кримінальними та 
адміністративними правопорушеннями вчиненими неповнолітніми 
в напрямку здійснення правовиховної роботи з молоддю працівниками 
ювенальної превенції прочитано 1312 лекцій на правову тематику, здійснено 
268 виступів у засобах масової інформації з питань профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності дітей, 
їх соціально-правового захисту.

З метою координації зусиль в профілактиці підліткової злочинності, 
усунення причин та умов, що сприяють скоєнню неповнолітніми протиправних 
діянь, активізації виховної роботи з підлітками: в державні та громадські 
установи з початку року надіслано 148 інформації! та подань.

Також, підрозділами:: поліції здійснювалася правова пропаганда 
в молодіжному та підлітковому середовищі. Через засоби масової інформації 
висвітлювалися заходи по боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями серед 
неповнолітніх, захисту їх прав та законних інтересів.
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У ході зустрічей працівниками поліції учнівській молоді надавалася 
інформація про проблеми, що існують у молодіжному середовищі, стан 
криміногенної ситуації, наслідки порушення норм чинного законодавства.

Також, проводилася профор ієнтацій на робота з дітьми щодо
їх спрямованості на майбутню діяльність в Національній поліції.

На веб-ресурсі ГУ НІ І в Рівненській області та на сторінці Ювенальної 
превенції Рівне соціальної мережі ГасеЬоок регулярно проводиться 
роз'яснювальна робота через засоби масової інформації на тему розкриття 
резонансних злочинів вчинених неповнолітніми та позитивну роботу 
підрозділу.

З метою формування патріотизму та національної свідомості дітей, 
організовано та проведено «дні відкритих дверей». Перед дітьми, які-відвідали 
територіальні органи поліції здійснено виступи. Учням було роз’яснено про 
їхні права та обов’язки, відповідальність за їх порушення, особливу увагу 
приділено впливу алкоголю та наркотиків.

Упродовж 2016 року працівниками ВДОГІЮП УПД ГУНП в Рівненській 
області проведено екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл Рівненської області 
по адмінбудівлі ГУНП, в музей ГУНП Рівненської області та відвідування 
Дуб енської виховної колонії для неповнолітніх.

Крім того, під час святкування свята «Останнього дзвоника», «День 
знань» працівниками поліції ГУНГІ в Рівненській області проведено 
в загальноосвітніх навчальних, закладах Єдині уроки з вивчення школярами 
правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах.

Пункт 40,41,42, одним із проблемних питань на сьогодні є залишення 
дітьми своїх домівок. Упродовж 12 місяців 2016 року зареєстровано 130 фактів 
безвісного зникнення 139 дитини, яких розшукано, (у т.ч. 7 фактів зникнення З 
вихованців інтернатних закладів (зникли безпосередньо з КЗ Олександрійської 
школи-інтернату, КЗ Тувинської школи -  інтернат та КЗ Клеванської школи - 
інтернат).

Протягом: звітного періоду 12 дітей залишили Обласний центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей, вказані діти були розшукані та повернуті 
з аконни м пр е д став никам.

Спільно з місцевими органами виконавчої влади проводяться заходи 
з попередження бездоглядності та безпритульності дітей, установлення осіб 
неповнолітніх, які поміщені до закладів соціального захисту дітей (притулку 
ССД Рівненської ОДА), розшуку їх батьків або осіб, що їх замінюють, з метою 
своєчасного повернення дітей у сім’ї, навчальні заклади.

З числа дітей, затриманих за заняття бродяжництвом та жебрацтвом, 
а також вилучених з неблагополучних сімей, до Обласного центру соціально- 
психологічної реабілітації для дітей з початку року працівниками ОВС 
доставлено 26 дітей.

Підрозділами ювенальної превенції УПД ГУ НП в Рівненській області 
проведено понад 1412 рейдів по місцях концентрації молоді.

Працівники з ювенальної превенції відділів та відділень ГУНП області 
самостійно або разом: з відповідними органами виконавчої влади, органами
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місцевого самоврядування здійснюють відповідні заходи загальної 
та індивідуальної профілактики.

Питання соціального захисту дітей залишається одним із найважливіших 
напрямків роботи, роз’яснювальна робота, проведені заходи щодо захисту їх 
прав та законних інтересів дітей та позитивна робота підрозділу широко 
висвітлються в засобах масової інформації області, зокрема, на веб -  ресурсі 
ГУНП в Рівненській області та на сторінці Ювенальної прєвенції Рівне 
соціальної мережі БасеЬоок.

Пункт 43,44, на основі аналізу стану виконання Закону України «Про 
участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 
забезпечено контроль за залученням громадських формувань з охорони 
громадського порядку до несення служби в спільних нарядах по забезпеченню 
публічної безпеки і порядку, вирішення шляхів активізації та вдосконалення їх 
взаємодії з поліцією.

Станом на 01.01.2017 в Рівненській області діє 67 громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону, які нараховують 
2435 членів, в тому числі в сільській місцевості діє 44 громадських формувань 
чисельністю 1147 чоловік.

Крім: цього, в області зареєстровано 1 козацьке формування з охорони 
громадського порядку чисельністю 76 членів, 1 студентське - 11 членів та 
З створених на базі охоронних підприємств кількістю 337 членів.

Протягом 12 місяців 2016 року членами громадських формувань та 
громадськими помічниками дільничних офіцерів поліції взято участь у 
проведенні 1356 рейдів та інших профілактичних заходах, за їх участю 
розкрито 1823 кримінальних правопорушення, за адміністративні 
правопорушення затримано 362 особи.

Пункт 45, з метою моніторингу громадської думки щодо якості роботи 
місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих органів з 
питань профілактики та протидії злочинності, корупції, порушень публічної 
безпеки і порядку управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, в межах визначених повноважень, 
забезпечено реалізацію заходів у рамках програми. Так, на офіційному 
веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації у рубриці "Новини" 
забезпечено розміщення тематичних інформаційних повідомлень щодо 
забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, громадської 
правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних діянь; 
інформування населення про засоби і методи, які використовують торговці 
людьми; про проведення профілактичних заходів з пропаганди здорового 
способу життя. Окрім того, в тематичних інформаційних матеріалах йшлося 
про реформи в галузі юстиції. Зазначені інформації оперативно надсилалися 
електронною поштою в редакції друкованих ЗМІ, телерадіокомпаній, місцевих 
інтернет реверсів для оприлюднення.

Пункт 46, з метою стимулювання діяльності, матеріально-технічного 
забезпечення громадським формуванням з охорони громадського порядку, які 
реально виконують свої функції та надають допомогу відділам, відділенням:
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поліції ГУНП в Рівненській області у забезпеченні правопорядку на 
обслуговуємо й території. У ГІД ГУНГІ було підготовлено пропозиції про 
внесення змін до обласної комплексної програми профілактики злочинності та 
правопорушень на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням ОДА від 19 
травня 2016 року № 276, затвердженої рішенням: обласної ради від 17 червня 
2016 року № 196 щодо виділення коштів на їх діяльність протягом 5 років.

Згідно наданих пропозицій керівників діючих громадських формувань 
щодо їх потреб матеріально-технічного забезпечення щорічна потреба в коштах 
яких складає 500 тис. грн.

Відповідно до рішення обласної ради внесено зміни до Обласної 
комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 
2016-2020 роки, передбачивши за рахунок видатків обласного бюджету на весь 
термін дії програми щорічне виділення коштів у сумі 500,0 тис. гривень на 
сприяння громадським формуванням у матеріально-технічному забезпеченні, 
а саме на пошиття форменого одягу та проведення навчань.

Пункт и 4 7-54
На виконання заходів Обласної комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю у 2016 році з обласного бюджету 
виділено 1 100,0 тис. гри, а семе: 500 тис. грн. для Головного управління 
національної поліції в Рівненській області, 400 тис. грн для Управління Служби 
безпеки України в Рівненській області та 200 тис. грн. для громадських 
формувань області.

Крім цього, згідно рішень сесій районних та селищних рад станом на 
01.01.2017 на виконання програм профілактики злочинності виділено 
465,0 тис. грн.

Стан виконання обласної комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки перебуває на 
постійному контролі.


