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ЗВІТ

про виконання Обласної комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки,

схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 19.05.2016 № 276, затвердженої рішенням Рівненської обласної 

ради від 17.06.2016 № 196, із внесеними змінами.

На виконання Обласної комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, схваленої 
розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від
19.05.2016 № 276, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від
17.06.2016 № 196, із внесеними змінами обласною державною адміністрацією 
спільно з правоохоронними органами області ужито ряд організаційних та 
практичних заходів з метою протидії та профілактики злочинності, 
забезпечення публічної безпеки та порядку.

Завдяки консолідації та поєднання зусиль місцевих органів державної 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів, удосконалення їх діяльності у сфері протидії злочинності підвищено 
ефективність захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів 
держави.

Так, у 2020 року до територіальних підрозділів поліції Головного 
управління Національної поліції в Рівненській області (далі -  ГУНП) надійшло 
166818 заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та 
інших подій, що в середньому дає приріст до 11 % звернень порівняно з 
аналогічним періодом минулих років.

При цьому, спостерігається зменшення на 6.6 % зареєстрованих 
кримінальних правопорушень в ЄРДР до 9758, а також на 3% менше вчинено 
тяжких та особливо тяжких злочинів - до 3186.

Рівень злочинності на 10 тис. населення -  65,9 (по Україні -  69,1), 
у т.ч. тяжких та особливо тяжких -  20,9 (по Україні -  23,6), у 2017 році - 94.9 
та 33.1 відповідно.

Від злочинних проявів потерпілих становить 38.7 осіб на кожні 10 тис. 
населення (по Україні -48.1), у 2017 році було 54.6 осіб.

Розкрито та повідомлено особам про підозру у 2020 році всього по 
4638 (2016 -  3109) кримінальних провадженнях, у т.ч. - по 1102 (2016 - 1097) 
тяжких та особливо тяжких.

Зменшилася кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень 
за фактами скоєння:

умисних тяжких тілесних ушкоджень (до ЗО), динаміка - 36,2% 
(по Україні, -12,9%);

умисних тяжких тілесних ушкоджень зі смертю (до 12), динаміка -  25 %;
пограбувань (до 113), динаміка - 33,9% (по Україні, -31,7%);
розбійних нападів (до 21), динаміка -8.7% (по Україні, -25,7%);



незаконних заволодінь транспортними засобами (до 90), динаміка -17,4% 
(по Україні, -14,4%);

крадіжок (до 3572), динаміка -15.1% (по Україні, -27,5%);
крадіжок з помешкань громадян (до 486), динаміка - 25,3 % (по Україні, -

29,0%);
При цьому, в поліції Рівненської області фіксується більше фактів по 

інших злочинах. Так, у 2020 році:
кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (до 672), динаміка -115.8 %, 
(по Україні, 102,6%);

кримінальних правопорушень, пов’язаних із збутом наркотичних 
речовин, (до 172), динаміка - 151,8%, (по Україні, 136,9%);

кримінальних правопорушень, пов’язаних із сутенерством, (з 6 до 7), 
динаміка - 16,7% (по Україні, -12,4%);

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності
(до 271), динаміка - 118,3% (по Україні, -108,4%);

кримінальних правопорушень у сфері використання бюджетних коштів 
(до 165), динаміка - 128,9% (по Україні, - 140,3%);

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності 
(до 117), динаміка - 160,3% (по Україні, -103,0%).

На постійній основі проводяться оперативно-розшукові заходи, пов’язані 
із документуванням організованих груп та злочинних організацій, 
які впливають на криміногенну й соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Пункт 1. З метою приведення умов тримання в спеціальних установах 
поліції затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповідність із 
вимогами законодавства України і рекомендаціями Європейського комітету 
проти тортур Ради Європи у звітному періоді проведені комісійні обстеження 
спеціальних установ поліції області. За їх наслідками були складені відповідні 
акти обстежень, а виявлені недоліки розглянуто на нараді при керівництві 
ГУНП.

В ГУНП області функціонує 4 базових (з наявних 5) ізолятори 
тимчасового тримання (далі -  ITT), де одночасно може перебувати 57 осіб.

В поточному році в ITT утримувалось 847 осіб. З них - 299 затриманих, 
325 арештованих, 96 засуджених та 127 адмінарештованих. Середньодобове 
наповнення на ITT ГУНП склало 9%.

У звітному періоді надзвичайних подій, пов’язаних зі смертями 
та самогубствами, втечами з-під варти затриманих, арештованих та засуджених 
осіб не допущено.

Функціонування ITT № 2 (м. Вараш) ГУНП тимчасово призупинене у 
зв’язку із проведенням ремонту.

Всі ITT обладнані сертифікованими засобами охоронно-
попереджувальної і пожежної сигналізації. Забезпечено цілодобове
відеоспостереження за утримуваними, запроваджена система «ITT custody 
records» та своєчасне 3-разове харчування.

Пункт 2. З метою стабілізації криміногенної ситуації, реалізації державної 
політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з



незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, в рамках проведення цільових 
оперативно-профілактичних операцій вживались заходи щодо стабілізації 
криміногенної ситуації.

За вказаними фактами лише в 2020 році зареєстроване 221 кримінальне 
проваджень за ч. 1 ст. 263 КК України по 190 правопорушеннях особам 
повідомлено про підозру.

Працівниками поліції у правопорушників вилучено 1 одиницю 
автоматичної зброї, 15 нарізної, 32 переробленої на вогнепальну, 11 інша 
вогнепальна зброя та 7 гранатометів.

Рівненським зональним відділом військової служби правопорядку 
здійснювались розшукові заходи щодо військовослужбовців, які самовільно 
залишили військові частини, проводився розшук зброї, боєприпасів, які були 
викрадені або втрачені у військових частинах. У військовослужбовців зброя не 
вилучалася. Особовий склад відділу залучався до забезпечення підтримання 
правопорядку та військової дисципліни під час проведення навчань, відновлення 
та бойового злагодження військових підрозділів, патрулювання в м. Рівне.

Пункт 3. Працівниками кримінальної та превентивної поліції області 
постійно проводяться перевірки розважальних закладів та інших місць 
масового відпочинку молоді щодо дотримання вимог законодавства у їх роботі.

З метою оздоровлення оперативної обстановки проводяться
профілактичні заходи та цільові відпрацювання населених пунктів із складною 
оперативною обстановкою і розважальних закладів. Підрозділами ювенальної 
превенції управління превентивної діяльності ГУНП (далі -  УПД) в Рівненській 
області в поточному році проведено понад 3212 рейдів у місцях концентрації 
молоді.

В 2020 році складено 3459 адміністративних протоколи (2019-3310, 2018- 
2888), у тому числі 272 протоколи складено на неповнолітніх (2019-329, 2018- 
304).

До адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 156 КУпАП (продаж 
спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім) притягнуто 131 осіб 
(2019 -  98, 2018- 86), за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП) - 
134 (2019 -120, 2018-87), за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння 
(ст. 180 КУпАП) -  77 (2019 - 101, 2018 - 139), за порушення порядку 
перебування дітей у закладах, де провадиться діяльність у сфері розваг або 
закладах громадського харчування, (ст. 180-1 КУпАП) -  3 (2019 - 17, 2018 - 10), 
за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП) -  916 (2019 -  
1199, 2018 - 1638).

Крім того, здійснюються профілактичні заходи, направлені 
на недопущення бродяжництва та жебрацтва неповнолітніми особами, 
поширенню пияцтва серед дітей, розповсюдження наркотичних речовин 
у розважальних закладах та місцях масового відпочинку громадян.

З метою недопущення торгівлі алкоголем неповнолітнім організовано 
розповсюдження інформаційних листівок, брошур та інших матеріалів .

Пункт 4. Відділення спеціальної поліції ГУНП (далі -  ВСП ГУНП) у 
межах своєї компетенції здійснювало обслуговування об'єкту 
ДП «ПрикарпатЗахідтранс» з метою профілактики злочинів, пов'язаних із



крадіжками паливно-мастильних матеріалів із магістральних 
нафтопродуктопроводів.

Окрім того, було затверджене нове Положення про ВСП ГУНП, в якому 
одним з основних завдань є виявлення та припинення кримінальних та 
адміністративних правопорушень, пов'язаних з незаконним видобутком 
бурштину-сирцю.

Пункт 5. З метою профілактики квартирних крадіжок під охорону 
Управління поліції охорони в Рівненській області (далі -  УПО) взято 
232 приміщення, із них: 115 -  квартир, 107 -  будинків та 10 -  інших 
приміщень. Також додатково встановлено 33 ручних системи тривожної 
сигналізації, що дозволяє подати сигнал «тривога» в будь-який час з метою 
попередження пограбування, розбою. В поточному році крадіжок із квартир та 
будинків, взятих під охорону, не допущено.

Пункт 6. 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 150 об’єктів підрозділами УПО 
охороняється 113 об’єктів, що становить 75,3% від загальної кількості. 
В 2020 році під фізичну охорону взято додатково 6 об’єктів.

Пункти 7, 8, 9, 10, 11. 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 ООС (АТО) на сході України), важких 
наркотиків і психотропних речовин, нелегальної міграції, торгівлі людьми та 
використання коштів, здобутих злочинним шляхом.

При надходженні окремих вказівок з Національної поліції України та у 
межах компетенції проводяться відповідні організаційні та практичні заходи із 
забезпечення публічної безпеки та порядку в зоні проведення ООС (АТО) на 
сході держави.

ГУНП реалізується забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, у т.ч. проведено навчання та тактичне злагодження зведеного загону, 
виділено автотранспорт для перевезення особового складу та матеріальних 
цінностей, надано паливно-мастильні матеріали.

Працівниками поліції спільно з Управлінням Служби безпеки України в 
Рівненській області (далі -  УСБУ) проводяться систематичні обстеження місць 
постійного зберігання і використання зброї та вибухових матеріалів.

Вживаються невідкладні заходи щодо посилення контролю за об’єктами 
дозвільної системи з метою недопущення крадіжок та втрати вогнепальної 
зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів, що 
зберігаються на складах військових містечок.

Так, з 2016 по 2020 роки здійснено 1240 перевірок об’єктів дозвільної 
системи, до адміністративної відповідальності притягнуто 27 посадових осіб. 
Проведено 80666 перевірок власників мисливської зброї та спецзасобів 
самооборони, до адміністративної відповідальності притягнуто 5140 осіб, 
вилучено 2515 одиниць зброї.



На постійній основі правоохоронними органами вживаються оперативно- 
розшукові та превентивні заходи щодо мінімізації незаконного обігу зброї.

Так, у звітному періоді зареєстровано 1223 кримінальних 
правопорушення з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами. У правопорушників вилучено 471 одиниць 
вогнепальної зброї, у т.ч. 58 гранатометів, 11 кулеметів, 109 пістолетів, 
12 револьверів, 22 гвинтівки, 60820 набоїв, 559 гранат, 279 інших боєприпасів, 
15.5 кг вибухівки.

Координаційною групою Антитерористичного центру при УСБУ 
(далі - КГ АТЦ) в Рівненській області доведено завдання Обласної комплексної 
програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 
2016-2020 роки до інших суб’єктів боротьби з тероризмом, керівників 
відповідних установ та підприємств регіону відповідно до повноважень. 
Штабом КГ АТЦ 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 дієва 
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.

Під час проведення спільних спеціальних операцій 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.

При цьому, одним з найвагоміших зовнішніх негативних чинників впливу 
на ситуацію у Рівненській області залишається «гібридна» війна РФ проти 
України, яка найбільш виразно проявляється в інформаційній та релігійній 
сферах.

Протягом звітного періоду продовжується тенденція виникнення 
анонімних проявів екстремістсько-терористичного характеру у регіоні. 
Правоохоронними органами в поточному році в результаті вжитих 
заходів встановлено особи по 3 анонімних проявах.

Поряд з вказаним, непоодинокими є факти анонімних фіктивних 
повідомлень про мінування установ, підприємств, організацій, які надійшли 
телефонним зв'язком або надіслані через Інтернет. Так, у період з 2016 по 
2020 роки на території Рівненської області зафіксовано 43 анонімні 
повідомлення про замінування (всі не підтвердилися), які надійшли з номерів 
телефонів мобільного зв'язку і міського таксофону. Загалом анонімні 
повідомлення надходили про мінування вищих навчальних закладів м. Рівне, 
ВП «Рівненська АЕС», ДП «НАЕК «Енергоатом», об'єктів транспорту, 
Управління патрульної поліції м. Рівне, установ пенітенціарної служби, органів 
влади і управління, релігійних об’єктів, дитячих навчальних закладів тощо.



Ідентифіковано 7 анонімів (2020 -  3 особи), з яких 4-м особам повідомлено про 
підозру (за ст.259 КК України) з подальшим винесенням обвинувальних 
вироків суду.

Упродовж звітного періоду діяльності ДРГ або терористичних груп на 
території Рівненської області не задокументовано. Водночас, у 2018 році 
припинено намагання здійснити диверсію на об'єкті енергетики місцевим 
жителем (вироком суду він засуджений до позбавлення волі), який діяв за 
сприяння іншого мешканця регіону. У 2020 році затримано громадянина 
України під час здійснення останнім диверсії на об’єкті критичної 
інфраструктури області. Затриманій особі повідомлено про підозру за ч.І 
ст.111, ч.2 ст.15, ст.113 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою.

У рамках проведення міжнародної діяльності місцеві ВНЗ (Національний 
університет водного господарства та природокористування, м. Рівне; 
Національний університет «Острозька академія», м. Острог; Рівненський 
державний педагогічний університет, м. Рівне; Міжнародний економіко- 
гуманітарний університет, м. Рівне) залишається потенційною загроза 
використання каналу міжнародного студентського обміну для проникнення в 
Україну представників міжнародних терористичних організацій.

Зважаючи на тривалі конфлікти на Близькому Сході, в Північній Африці 
та Азії, Україна розглядається терористичними угрупуваннями в якості 
можливої «транзитної» території або «бази» для вербування найманців.

В ході протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових 
речовин, недопущення їх використання в терористичних, диверсійних цілях, 
викриття та припинення функціонування незаконного обігу засобів ураження у 
2016-2020 роках попереджено 3 терористичних прояви з використанням засобів 
ураження, не допущено 1 факт протиправної діяльності з використанням зброї, 
проведено 1 демарш щодо іноземної сторони, заборонено в'їзд в країну 
2 іноземцям тощо.

Окрім того, виявлено 2 механізми незаконної легалізації іноземців в 
країні за сприяння посадовця місцевого комунального закладу.

Протягом звітного періоду УСБУ, з метою удосконалення стану 
антитерористичного та протидиверсійного захисту підприємств регіону, з 
урахуванням досвіду та на підставі додаткового аналізу узагальненої інформації 
про стан їх охорони, підготовлено низку відповідних письмових рекомендацій, 
які направлено для організації виконання.

Окрім того, Штабом КГ АТЦ взято участь у забезпеченні процесу 
верифікації засуджених осіб (громадян РФ та України), які відбували покарання 
у виправних закладах Рівненської області (всього 12 осіб), та доставлені до 
місць обміну полоненими згідно Мінських домовленостей («35 на 35» та «усіх 
на усіх»).

Координаційною групою АТЦ при УСБУ в Рівненській області 
продовжуються вживатися відповідні заходи щодо недопущення в регіоні 
злочинів диверсійного та терористичного характеру.

Крім того, для забезпечення ефективного здійснення контрдиверсійних та 
антитерористичних заходів УСБУ в Рівненській області виділено коштів у сумі 
2 060 тис. грн., фактично профінансовано виконання заходів на суму 1 680 тис.



грн., які були використані для придбання обладнання для діяльності Штабу КГ 
АТЦ, а також облаштування центру контролю і моніторингу в рамках програм 
«Безпечне місто» і «Безпечна область», придбання автозапчастин та 
штурмового спорядження для спецпідрозділу «А».

Штабом КГ АТЦ також проведено робочі наради з усіма суб'єктами 
боротьби з тероризмом області та керівниками об'єктів можливих 
терористичних посягань, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового 
перебування людей, доведено алгоритми дій: при отриманні інформації про 
вчинення (загрозу вчинення) теракту чи диверсії; щодо першочергових дій у 
разі виявлення ознак вибухового пристрою; щодо поведінки у випадку 
потрапляння у заручники; окремо проведено семінар-наради щодо відмінностей 
у складі злочинів «терористичний акт» та «диверсія».

З метою удосконалення механізму взаємодії КГ АТЦ по організації 
припинення терористичних проявів, діяльності диверсійно-розвідувальних 
груп, перевірки дієвості складених превентивних планів проведення 
антитерористичної операції, надбання навичок по управлінню силами та 
засобами в умовах конкретних визначених об’єктів в період дії Програми 
координаційною групою та її штабом підготовлено та проведено: 

засідань координаційної групи АТЦ -  56; 
тактико-спеціальних навчань -  6; 
командно-штабних навчань -  12;
тактико-спеціальних тренувань з членами передових груп в м. Рівне, 

м. Сарни, м. Дубно, смт. Оржів -  54;
тренувань груп оперативного шикування та спеціальних тренувань на 

терористично та диверсійно уразливих об’єктах -  191 та інше.
За результатами проведених спеціальних тренувань про виявлені 

недоліки інформовано ГУ НП в Рівненській області, ГУ ДСНСУ в Рівненській 
області, органи влади і управління, інші контролюючі органи, а також установи, 
де проводились спеціальні тренування з пропозиціями щодо їх усунення. Як 
наслідок, протягом місяця недоліки усуваються, посилюються заходи щодо 
антитерористичної та протидиверсійної захищеності об’єктів.

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 
понад 200 інформувань з актуальних питань захисту національної державності 
та боротьби з тероризмом.

Військовослужбовці Рівненського зонального відділу військової служби 
правопорядку брали участь в тактико-спеціальних навчаннях щодо 
антитерористичного забезпечення в зоні діяльності відділу. Особовий склад на 
постійній основі бере участь у проведенні ООС (АТО) для підтримання 
правопорядку та військової дисципліни серед військовослужбовців.

Протягом звітного періоду Житомирським прикордонним загоном 
Державної прикордонної служби України проводились заходи щодо протидії 
злочинності як на державному кордоні, так і в межах контрольованих 
прикордонних районів, до органів досудового розслідування направлено 
6 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень.



Пункти 12, 13, 14. ГУНП розроблено та здійснено комплекс
організаційно-практичних заходів, спрямованих на зниження росту рецидивної 
злочинності та посилення профілактичного впливу на раніше засуджених осіб.

Особи, які звільнилися з місць позбавлення волі та прибули 
на територію Рівненської області, поставлено на обліки органів поліції 
та проведено перевірки за їх місцем проживання. В подальшому, на постійній 
основі, з ними проводяться заходи превентивного характеру за їх місцем 
проживання.

На даний час на профілактичних обліках перебуває 868 осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, у т.ч. 159 адміннаглядних, 659 осіб, які формально 
підпадають під дію Закону України «Про адміністративний нагляд...» та 
80 раніше засуджених осіб за злочини середньої та невеликої тяжкості.

Протягом 2020 року на профілактичний облік поставлено 3305 осіб 
(2019 - 4129, 2018 - 4770, 2017 - 5290) з антисоціальною спрямованістю 
поведінки. З них, 184 адмінпіднаглядних, 240 осіб, які формально попадають 
під дію Закону України «Про адміністративний нагляд...» та 39 раніше 
засуджених осіб за злочини середньої та невеликої тяжкості.

З усіма вказаними вище особами проводиться профілактична робота 
індивідуального та спеціального характеру, націлена на забезпечення контролю 
за поведінкою цих осіб, запобігання порушення ними громадського порядку та 
прав.

В рамках активізації боротьби з рецидивною злочинністю, підвищення 
рівня індивідуально-попереджувальної роботи з раніше засудженими особами 
на території області проведене оперативно-профілактичне відпрацювання.

У поточному році виявлено 4 факти (2019 - 24) ухилення від 
адміністративного нагляду (ст. 395 КК України), направлено до суду 2 таких 
кримінальних правопорушення, встановлено 28 адміністративних наглядів, 
складено 245 адміністративних протоколів за ст. 187 КУпАП.

При цьому, лише 19 осіб вчинили повторні кримінальні правопорушення 
(2019 - 256 осіб). Окрім цього, 151 особі, що звільнена з установ виконання 
покарань, сприяли в знаходженні місця проживання та працевлаштуванні в 
Рівненській області.

Пункт 15. З метою здійснення соціального супроводу неповнолітніх, 
звільнених з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи фахівців- 
психологів. працівники поліції подають інформацію щодо даної категорії дітей 
до регіональних місцевих служб для сім’ї, дітей та молоді.

Усього на обліку в ГУНП перебуває 99 дітей (2019- 145, 2018- 131, 2017- 
107, 2016- 143), а саме: засуджені до покарання з випробуванням -  29, 
звільнені від покарання із застосування примусових заходів виховного 
характеру -  17, яким оголошено повідомлення про підозру в учиненні 
кримінального правопорушення -  54, які два і більше разів притягувались до 
адміністративної відповідальності -  14, які впродовж року два і більше разів 
самовільно залишили сім’ю -  1 та спеціальну установу для дітей -  2; з них: 31 - 
учні загальноосвітніх шкіл, 34 - студенти професійно-технічних навчальних 
закладів, 7 - студенти вищих навчальних закладів, 27 -  ніде не працює і не
навчається.



У всіх випадках вчинення неповнолітніми кримінальних правопорушень 
встановлюються причини та умови, що сприяли вчиненню ними злочинів, 
проводиться систематична профілактична робота щодо недопущення 
рецидивних проявів, повернення їх до нормального соціального життя.

Пункт 16. Працівники відділу комунікації ГУНП упродовж 2020 року на 
офіційному веб-сайті ГУНП та офіційних сторінках ГУНП в соціальних 
мережах Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, систематично проводять 
інформування населення про події та пригоди правоохоронної діяльності, що 
сталися на території області, зокрема про викриття резонансних правопорушень 
у сфері економіки та про проведення заходів щодо запобігання і протидії 
корупції, які в подальшому розміщуються в обласних друкованих засобах 
масової інформації та виходять в ефірі центрального та регіонального 
телебачення.

Тільки у 2020 році проведено 16 прес-конференцій та брифінгів, 
4 круглих столи з питань розкриття резонансних злочинів та забезпечення 
правопорядку на території області.

Також, керівництво поліції постійно бере участь у колегіях Рівненської 
ОДА, сесіях Рівненської обласної ради, ОТГ, а також у міжвідомчих та 
координаційних нарадах, колегіях за участю керівників територіальних органів 
міністерств, центральних органів виконавчої влади в області, силових структур, 
органів військового управління.

Окрім того, працівники управління стратегічних розслідувань в 
Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 
поліції України (далі -  УСР в Рівненській області) на офіційному веб-сайті 
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та УСР 
в Рівненській області систематично проводять інформування населення про 
події та пригоди правоохоронної діяльності, що сталися на території області, 
зокрема про викриття резонансних правопорушень у сфері економіки та про 
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Пункт 17. Поліцейськими ГУНП на постійній основі здійснюються 
заходи щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, 
громадської правосвідомості та формування негативного ставлення до 
протиправних діянь. Проводиться роз'яснювальна робота серед населення, у 
навчальних закладах, трудових колективах, здійснюються спеціальні рейди і 
відпрацювання.

Пункт 18. Працівники УСР в Рівненській області вживають заходи, 
спрямовані на виявлення та ліквідацію злочинних схем, у тому числі 
пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних організованими групами, 
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.

Так, у період функціонування Програми в рамках 10 кримінальних 
порушень документувалась протиправна діяльність жителів області, за 
ознаками злочинів передбачених ст. 191, 205, 209 КК України, в складі 
організованих злочинних груп.



Пункт 19, 20. Упродовж звітного періоду відділом протидії 
кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України (далі - ВПК) вживалися заходи із забезпечення ефективної 
взаємодії з банківськими установами щодо своєчасного обміну інформацією 
про вчинені кримінальні правопорушення у сфері електронної комерції.

У результаті чого виявлено і задокументовано незаконні дії 4 груп осіб, 
які вчиняли кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185, ч. З ст. 190, 
ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, за фактами несанкціонованого втручання в 
роботу електронно-обчислювальних машин шляхом вчинення незаконних дій з 
банківськими рахунками на суму понад 1.2 млн. грн. та продажу неіснуючої 
криптовалюти.

Окрім того, відділом в рамках кримінальних проваджень проводилось 
документування і інших злочинів, пов’язаних з протиправними діями з 
електронно-обчислювальною технікою та цифровими технологіями.

Зокрема, даним підрозділом у 2020 році виявлено та припинено 
протиправну діяльність групи осіб, які здійснювали телефонні дзвінки жителям 
м. Рівне, представляючись працівниками поліції та за винагороду пропонували 
вирішення питання щодо непритягнення до відповідальності родичів 
потерпілих. На даний час зареєстровано 11 фактів вчинення даних 
кримінальних правопорушень. В результаті такої злочинної діяльності 
зловмисникам вдалось заволодіти грошовими коштами потерпілих на загальну 
суму 227 500 гривень, 7480 доларів США, 6800 євро.

За матеріалами відділу розпочато досудове розслідування у 
кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. З ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами 
вчинення шахрайських дій групою осіб, яких під приводом продажу 
дезінфікуючих засобів («Антисептик»), заволодівають грошовими коштами 
громадян. В рамках кримінального провадження вилучено 11 235 літрів 
фальсифікованої продукції на загальну вартість близько 1,4 млн. грн.

Проведеними в 2016-2020 роках заходами виявлено 6 кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із розповсюдженням фото та відеозображень, що 
містять дитячу порнографію. Вказані факти внесені до ЄРДР за ст. 301 КК 
України, за результатами завершення справ винні особи понесли покарання.

Пункт 21. Працівниками ВКП постійно вживались 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 вчинені 
правопорушення в мережі Інтернет.

На постійній основі проводиться моніторинг в мережі Інтернет задля 
виявлення фактів продажу наркотичних речовин, зброї та встановлення осіб, 
які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. 
У разі виявлення та встановлення таких фактів дана інформація скеровується 
до територіальних підрозділів ГУНП для вжиття відповідних заходів 
реагування.

Пункт 22. ГУНП 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.

Так, за звітний період, виявлено 12 фактів торгівлі людьми з метою 
сексуальної експлуатації в іноземних державах Євросоюзу. Відомості про 
вказані кримінальні правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 КК України. 
На даний час досудове розслідування завершено та скеровано до суду.

Пункт 23. ГУНП систематично проводиться інформування населення 
щодо засобів і методів, які використовують торговці людьми, на постійній 
основі здійснюється висвітлення результатів роботи на відомчих сайтах та у 
соцмережах.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми ГУНП, на постійній основі беруть участь у нарадах, семінарах 
та тренінгах щодо протидії торгівлі людьми та сексуальної експлуатації, 
які організовують громадські та міжнародні організації.

Пункт 24. Протягом звітного періоду працівниками поліції області 
основні зусилля були зосереджені на припиненні діяльності організованих 
злочинних груп, які спеціалізуються на збуті наркотичних засобів та 
психотропних речовин.

Зокрема, викрито та задокументовано злочинну діяльність 2 ОЗГ у складі 
9 осіб, матеріали кримінальних провадженнь з обвинувальними висновками 
скеровано до суду.

Також у 2020 році в рамках 2 кримінальних проваджень документуються 
факти органіованої злочинної діяльності групи осіб, які займалися 
виготовленням та збутом наркотичних засобів на території області. 
Причетним особам вручено підозри, матеріали справ готуються до передачі в
суд.

Пункт 25. Працівниками поліції області на постійній основі проводяться 
заходи щодо недопущення проникнення наркотичних засобів і психотропних 
речовин до учнівської та студентської молоді, у тому числі в розважальні 
заклади і місця масового відпочинку, та перекриття каналів і джерел їх 
надходження до споживачів, а також активізації антинаркотичної пропаганди.

Так, було організовано зустрічі з адміністраціями шкіл на території 
м. Рівне з метою налагодження взаємодії, узгодження порядку проведення 
на території навчального закладу профілактичних заходів. Не припинялась 
робота щодо профілактики наркоманії та злочинності серед дітей, зокрема, 
проводились профілактичні бесіди, організовувались зустрічі, під час яких 
проведено бесіди та продемонстровано фільми профілактичного характеру.

Пункт 26. ГУНП забезпечено належну взаємодію з органами місцевої 
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо усунення причин та умов, 
що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних із незаконним видобутком 
бурштину-сирцю.

Під час проведення оперативно-профілактичних відпрацювань північних 
районів Рівненської області керівництвом територіальних відділів та відділень 
поліції ГУНП проводились роз'яснювальні, профілактичні та консультативні 
бесіди з представниками органів місцевого самоврядування та громад 
населених пунктів, на території яких здійснюється незаконний видобуток



бурштину-сирцю щодо негативного впливу видобутку на навколишнє 
середовище, проінформовано про кримінальну відповідальність 
у разі зайняття незаконним видобутком.

Пункт 27. Органами поліції на постійній основі вживається комплекс 
організаційних і практичних заходів, спрямованих на протидію незаконному 
видобуванню бурштину-сирцю на території окремих адміністративно- 
територіальних одиниць Рівненської області.

У березні 2017 року, на виконання доручення Національної поліції 
України, на території Володимирецького, Дубровицького, Зарічненського, 
Рокитнівського і Сарненського районів було розгорнуто оперативний штаб з 
протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю. Працівниками поліції 
шляхом цілодобового несення служби на стаціонарних постах забезпечується 
охорона урочищ та частин місцевості, які були особливо уражені незаконним 
промислом.

Лише протягом 2020 року до підрозділів поліції області надійшло 
1046 заяв та повідомлень (за період дії Програми -  8416), що стосуються 
незаконного видобутку бурштину, з яких - 210 з ознаками кримінальних 
правопорушень (ст. 240 КК України -  202, ст. 198 КК України -  1, ст. 342 КК 
України -  2).

Слідчими підрозділами ГУНП розпочато 259 кримінальних проваджень, 
з яких 182 - за ч. 1 ст. 240-1 КК України та 77 -  за ст. 240 ч. 2 КК України.

Усього ж з 01.01.2020 слідчими підрозділами ГУНП розслідувалося 
1078 кримінальних проваджень вказаної категорії.

За результатами досудового розслідування в поточному році про підозру 
у вчиненні кримінальних правопорушень зазначеної категорії повідомлено у 
38 провадженнях, з них 36 -  за ст. 240-1 КК України, 1 -  за ст. 240 КК 
України, 1 -  за ст. 198 КК України.

Закінчено досудове розслідування у 450 кримінальних провадженнях, 
з яких: 36 - скеровано до суду (1 -  за ст. 198 КК України, З - з а  ст. 240 КК 
України та 32 -  за ст. 240-1 КК України), у тому числі скеровано до суду 
1 кримінальне провадження стосовно ОЗГ у складі 4 осіб; у 414 кримінальних 
провадженнях зазначеної категорії прийнято рішення про закриття на підставі 
ст. 284 КПК України (86 -  за ст. 240-1 КК України, 320 -  за ст. 240 КК України, 
8 -  за ст. 198 КК України).

У результаті вжитих заходів у 2016-2020 роках вилучено 
696 мотопомп, 271 транспортних засобів, 6856 кг бурштину.

Зокрема, у рамках кримінального провадження, відкритого за 
ч. 1 ст. 240-1 КК України відносно групи осіб з ознаками організованості, 
працівниками слідчого управління ГУНП та УСР в Рівненській області ДСР 
НПУ вилучено 1 т 175 кг різних фракцій обробленого та необробленого 
каміння бурштину-сирцю, 24 кг частково обробленого каміння, 5 станків для 
обробки каміння бурштину-сирцю, 3 машини для шліфування та обробки 
каміння бурштину, грошові кошти в розмірі 4 200 доларів США .

ГУНП в Рівненській області постійно здійснює комплекс заходів, 
спрямованих на охорону родовищ бурштину-сирцю на території області, 
попередження його незаконного видобутку, зберігання, переробки та реалізації, 
посилення контролю за охороною родовищ по промисловому видобутку



бурштину-сирцю, виявлення осіб, які займаються незаконним його видобутком, 
скупкою та перепродажем дорогоцінного каменю, а також виготовленням та 
реалізацією виробів з бурштину на території області.

Пункт 28. З метою проведення моніторингу території (родовищ), де 
здійснюється незаконний видобуток бурштину-сирцю та швидкого виявлення 
кримінальних правопорушень, кошти з обласного бюджету на придбання 
безпілотних літальних апаратів та технічних засобів на рахунок ГУНП не 
надходили.

Пункт 29. УСР в Рівненській області ДСР НПУ, проводяться оперативно- 
профілактичні заходи, спрямовані на протидію та недопущення правопорушень 
у сфері охорони природи, використання природних ресурсів та злочинів проти 
довкілля.

Зокрема, здійснюється постійний обмін інформацією з територіальними 
відділами (відділеннями) поліції та проводяться оперативно-профілактичні 
відпрацювання Володимирецького, Дубровицького, Рокитнівського, 
Березнівського та Сарненського районів групами, до яких залучаються 
працівники територіальних органів Національної поліції, лісової охорони, 
працівники прокуратури.

Налагоджена тісна взаємодія з контрабандним відділом митної служби з 
метою посилення контролю за вивозом бурштину-сирцю за межі України, з 
військовослужбовцями Житомирського прикордонного загону (стосовно 
незаконного вивозу бурштину-сирцю через державний кордон України в 
сусідні держави: Білорусь, Польща, Прибалтика).

За матеріалами УСР в Рівненській області лише упродовж 2020 року 
відкрито 21 кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 240-1 КК України (всього в 
2016-2020 роках -  105), з яких - 1 провадження відносно групи осіб з ознаками 
організованості, учасники якої здійснюють незаконну діяльність, пов’язану з 
придбанням, перевезенням та подальшим збутом бурштину, походження якого 
не підтверджується відповідними документами, за межі державного кордону 
України.

Крім цього, спільно з працівниками УПП в Рівненській області зупинено 
автомобіль, водієм якого виявився голова Залузької сільської ради 
Дубровицького району Рівненської області, який перевозив каміння, ззовні 
схоже на бурштин-сирець, вагою близько ЗО кг. Попередньо встановлена 
вартістю близько 730 тисяч гривень. По даному факту було відкрито 
кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, 
відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 240-1 КК України. 28.04.2020 
посадовій особі органів місцевого самоврядування повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК 
України.

В рамках кримінальних провадженнь за ознаками кримінальних 
правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 198, ст. 240-1 КК України, за 
фактом протиправного придбання, зберігання та обробки бурштину-сирцю 
проведено 71 санкціонованих обшуків, вилучено 365 кг каміння бурштину- 
сирцю, обладнання для видобутку бурштину-сирцю, зброю та готівкови кошти 
( всього в 2016-2020 роках -  вилучено 1210 м. куб. лісопродукції та 529 кг 
бурштину-сирцю).



Також, в рамках кримінального провадження, відкритого Сарненською 
місцевою прокуратурою за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України здійснюється документування 
незаконної діяльності організованої злочинної групи, учасники якої на 
території Рівненської області налагодили діяльність зі здійснення діяльності в 
сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним 
контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується 
відповідними документами з подальшим його збутом за межі державного 
кордону України.

Протягом звітного періоду Житомирським прикордонним загоном 
Державної прикордонної служби України проводились оперативно- 
профілактичні заходи, спрямовані на протидію та недопущення правопорушень 
у сфері охорони природи, використання ресурсів та злочинів проти довкілля.

Так, в рамках спеціальної прикордонної операції «ЗУБР -  2020» затримано 
35 порушників державного кордону, 34 порушники прикордонного режиму і 
режиму в пункті пропуску, 4 потенційних нелегальних мігранти; вилучено 
6 одиниць зброї, 1624 боєприпаси, 2,5 кг вибухівки та 60 м браконьєрських 
сіток; у 7 випадках затримано товарів на суму 1,07 млн. грн.; накладено 
штрафів на суму понад 28 тис. грн.

В ході реалізації оперативно-профілактичних заходів «Дикороси» 
виявлено ЗО фактів незаконного перетину кордону, затримано 39 громадян 
України.

Державною лісовою охороною області за 2016-2020 роки виявлено 
4704 особи, що скоїли самовільні порубки лісу кубомасою 7522 м. куб., за що 
накладено 453,8 тис. грн. штрафів та нараховано 44 млн. 226 тис. грн. збитків, 
завданих лісовому господарству.

Для примусового відшкодування збитків та притягнення винних до 
відповідальності в правоохоронні органи та суди передано 1101 справу, 
кубомасою 6084 м. куб. на загальну суму збитків 37 млн. 806 тис. грн., зокрема 
в органи поліції - 1016 справ кубомасою 5869 м. куб. на суму збитків 36 млн. 
478 тис. грн., в прокуратутру - 60 справ кубомасою 165 м. куб. на суму збитків 
1094 тис.грн., в суди - 25 справ кубомасою 50 м.куб. на суму збитків 
234 тис.грн.

За вказані роки працівниками державної лісової охорони вилучено 
2407 м. куб. незаконно добутої лісопродукції.

Державною лісовою охороною обласного управління лісового та 
мисливського господарства проводиться комплекс заходів щодо протидії 
порушенням природоохоронного законодавства, пов’язаним з незаконним 
видобутком бурштину. Так, у звітному періоді державною лісовою охороною 
проведено 8480 рейдів, в результаті чого затримано та притягнуто до 
адміністративної відповідальності за незаконний видобуток бурштину 
772 особи, накладено штрафів на суму 117921 грн. Спільно з правоохоронними 
органами вилучено 224 мотопомпи, 2900 метрів погонних рукавів для 
перекачки води та 55 одиниць автотранспорту. Вжитими заходами ліквідовано 
19220 м. пог. незаконних каналів для забору води.



>
На даний час в держлісфонді області рахується 5661,1 га пошкоджених 

земель внаслідок незаконного видобутку бурштину, з метою відновлення 
389 га пошкоджених земель вже укладено відповідні договори.

За фактами виявлених лісопорушень, пов’язаних із незаконним 
видобутком бурштину-сирцю, державною лісовою охороною матеріали 
оперативно скеровувались до правоохоронних органів та надсилалась 
інформація до місцевих органів влади для вжиття заходів реагування. Всього за 
період дії Програми було надіслано понад 4500 таких повідомлень.

3 метою попередження спроб організації масового незаконного
видобування бурштину у лісових масивах північних районів області
державними лісогосподарськими підприємствами постійно проводиться 
превентивна та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо негативного 
впливу незаконного видобутку бурштину-сирцю на навколишнє середовище. 
Висвітлення даної проблеми постійно піднімається в ЗМІ. Зокрема, лише в 
2020 році надруковано 145 статей в газетах, на офіційному сайті 
облуправління та на сторінках різних соціальних мереж подано
15 повідомлень.

Пункт ЗО. З метою збору, опрацювання інформації про масові заходи та 
акції, що заплановані, проходять або відбулися на територіях оперативного 
обслуговування, підготовки управлінських рішень, забезпечення узгоджених 
дій із 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 
УПД ГУНП проводиться відповідна робота.

Так, протягом 2020 року на території області відбулося 4753 масових 
заходи різного характеру (2018 рік - 5671, 2019 рік - 8952), у яких взяло участь 
орієнтовно 534092 громадяни, з яких:

131 захід біля органів державної влади України, а також їх засідання;
4 заходи на об’єктах транспортної інфраструктури;
80 спортивних заходів;
255 культурно-видовищних заходів;
3919 публічно-релігійних заходів;
4 дипломатичні заходи;
360 інших заходів.
На забезпечення публічної безпеки і порядку було залучено 

5532 працівники поліції та 52 військовослужбовці НГУ.
Завдяки вжитим заходам порушень публічної безпеки і порядку 

не допущено.
Пункт 31. З метою максимального перекриття камерами зовнішнього 

відеоспостереження автомобільних доріг на в’їздах (виїздах) в обласний центр 
(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.

Територіальними підрозділами поліції ГУНП налагоджено тісну 
взаємодію з органами місцевого самоврядування в рамках цільових програм 
«Безпечне місто». За результатами аналізу оперативної обстановки та



визначення найбільш криміногенних місць надаються відповідні пропозиції 
щодо встановлення систем відеоспостереження.

Розгорнуто діяльність ситуаційного центру ГУНП, який відноситься до 
складу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 
реагування ГУНП (далі -  УОАЗОР). Центр у цілодобовому режимі збирає, 
аналізує та накопичує інформацію, яка надходить з камер відеоспостереження 
та на номер «102».

У рамках реалізації програм «Безпечне місто» на території області 
встановлена 521 система відеоспостереження та відеонагляду (343 -  камер 
з оглядовою можливістю, 8 2 - з  можливістю розпізнавати номерні знаки 
транспортних засобів, 3 - з можливістю розпізнавання обличчя з різних 
ракурсів, 2 -  роботизовані), до ситуаційного відділу УОАЗОР ГУНП виведено 
159 камер.

Інформація з камер відеоспостереження активно використовується 
працівниками поліції. Так, за період функціонування систем було розкрито 
52 злочина.

Крім цього, працівниками поліції на території міста Рівне проведено 
роботу щодо визначення переліку об’єктів, на яких суб’єктами господарювання 
встановлені камери відеоспостереження (ринки, АЗС, автостоянки, заклади 
ресторанного господарства, мережа продовольчих магазинів).

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.

Так, на даний час в області проживає біля 61 тис. одиноких громадян 
похилого віку, упродовж 2020 року на території області зареєстровано 
212 кримінальних правопорушення стосовно вказаних осіб (2017 -  280, 2018 - 
172,2019 - 185).

Із них, 62 - тяжких кримінальних правопорушення (2017 - 105, 2018 - 90, 
2019 - 78 ): 66 крадіжок за ч. З ст. 185 ККУ, 2 підпали за ч. 2 ст. 194 ККУ, 
1 шахрайство за ч. З ст. 190 ККУ, 1 ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ; 3 - особливо 
тяжких кримінальних правопорушення: 2 умисних вбивства за ч. 1 ст. 115 ККУ 
та 1 розбій за ч. 4 ст. 187 ККУ.

Виходячи з характерних особливостей районів та стану оперативної 
обстановки на території обслуговування, в кожному відділі (відділенні) ГУНП 
розроблені відповідно свої робочі заходи та заведені наглядові справи щодо 
протидії правопорушенням, учиненим проти осіб похилого віку.

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.

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 запропоновано 
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.

На офіційному сайті ГУНП постійно оприлюднюється інформація 
роз'яснювального змісту про розкриття кримінальних правопорушень проти осіб 
похилого віку, притягнення винних у їх учиненні осіб до кримінальної 
відповідальності.

Пункт 33. У поточному році вдалося стабілізувати ситуацію за фактами 
викрадання трансформаторної оливи із трансформаторних підстанцій, однак 
служби та підрозділи УПД ГУНП націлені на попередження та виявлення 
злочинів, пов’язаних з крадіжками обладнання трансформаторних підстанцій та 
ліній електропередач.

Пункт 34. Протягом поточного року вживалися заходи щодо виділення 
приміщень на територіях міських, сільських, селищних рад щодо відкриття 
поліцейських станцій, реконструкції та обладнання їх засобами телекомунікації 
та зв’язку.

Так, у звітному періоді спільними зусиллями відкрито
та функціонує 19 поліцейських станцій, на яких працюють дільничні офіцери 
поліції відділів, відділень поліції та 1 центр безпеки, де розташовуються 
представники різних спеціальних служб.

Пункт 35. Органами поліції вживалися 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 України.

Так, протягом звітного періоду задокументовано 8546 порушень 
адміністративного законодавства, відповідальність за які передбачена 
ст. 176 КУпАП (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його 
вироблення).

Крім того, було виявлено 516 фактів порушень правил торгівлі пивом, 
алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, 
відповідальність за які передбачена ст. 156 КУпАП.

В рамках розслідування 12 кримінальних проваджень за фактами 
незаконного виготовлення та реалізації контрофактних алкогольних напоїв 
органами податкової поліції вилучено 1822 дал. спиртосуміші, припинено 
діяльність 2 підпільних цехів.

Пункт 36. У зв’язку з відсутністю фінансування, друк брошур, плакатів 
та листівок, розповсюдження друкованої продукції серед учасників дорожнього 
руху поліцейськими ГУНП не здійснювався.

Поряд з цим, працівниками поліції під час проведення зустрічей 
з дитячими колективами постійно наголошується на дотримання правил 
дорожнього руху, обов’язки пішоходів та велосипедистів.

Пункт 37. З метою підвищення ефективності профілактичної роботи 
серед неповнолітніх, недопущення вчинення ними кримінальних та 
адміністративних правопорушень, втягнення в злочинну діяльність, до



антисоціальних груп та мереж, попередження насильства в сім’ї, щороку 
працівники ГУНП спільно з працівниками органів виконавчої влади області 
відвідують навчальні заклади області, де проводять бесіди, семінари, тренінги, 
вікторини та круглі столи освітнього та виховного характеру.

Проведення профілактичної роботи постійно висвітлюються 
в місцевих засобах масової інформації, на сторінці «Ювенальна превенція 
Рівненської області» у РасеЬоок та на відомчому сайті.

Упродовж вересня 2020 року проведено оздоровчо-профілактичний захід 
для дітей «Зарядка з поліцейським» із залученням представників Фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України, Спортивного комітету України.

Пункт 38. З метою оздоровлення оперативної обстановки в підлітковому 
середовищі керівництвом ГУНП вживаються організаційно-практичні заходи, 
зокрема заплановано проведення: профілактичних заходів під час Новорічних 
та Різдвяних свят, канікул у навчальних закладах; цільових відпрацювань 
населених пунктів зі складною оперативною обстановкою та розважальних 
закладів.

Зокрема, працівниками поліції обстежуються умови проживання, а також 
проводиться просвітницька робота з дітьми та батьками: дітям роз'яснюються 
їх права, дорослим наголошується про їх відповідальність за неналежне 
виконання своїх обов'язків, а також за деякі дії їх дітей. Здійснюються 
профілактичні заходи, направлені на недопущення бродяжництва та 
жебрацтва неповнолітніми особами, поширенню пияцтва серед дітей, 
розповсюдження наркотичних речовин у розважальних закладах та місцях 
масового відпочинку громадян (барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо).

Під час проведення профілактичних відпрацювань та рейдів регулярно 
проводиться роз’яснювальна робота, у тому числі через засоби масової 
інформації, з власниками та працівниками торгівельних та розважальних 
закладів, що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
щодо заборони їх продажу дітям, а також про відповідальність за вчинення 
таких правопорушень та застосування фінансових санкцій.

Пункт 39. З метою залучення неповнолітніх до здорового способу життя 
працівники поліції області ініціюють та сприяють проведенню культурно- 
виховних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

Відділом ювенальної превенцїї УПД ГУНП з метою реалізації державної 
політики в сфері захисту прав дітей, популяризації здорового способу життя, 
реалізації спільних заходів, проектів і програм між Національною поліцією 
України, Міністерством освіти і науки України, Фізкультурно-спортивним 
товариством «Динамо» України, Асоціацією футзалу України, громадською 
організацією «Мироносці» та благодійною громадською організацією «Фонд 
братів Павліченків» постійно забезпечується проведення змагань з футзалу 
серед дітей, які перебувають у конфлікті з законом, дітей із багатодітних та 
малозабезпечених сімей, вимушених переселенців із зони проведення АТО та 
дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО.

Пункт 40. З метою запобігання самовільному залишенню дітьми сімей та 
навчально-виховних закладів працівниками ГУНП проводяться відповідні 
заходи загальної та індивідуальної профілактики.



Упродовж дії Програми зареєстровано 852 факти зникнення безвісти 
897 дітей.

З метою швидкого встановлення місця перебування безвісти зниклої 
дитини між відділом ювенальної превенції ГУНП налагоджена тісна співпраця 
з Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія».

Підрозділами поліції здійснюється 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. На веб-ресурсі ГУНП та на сторінці 
Ювенальної превенції Рівне соціальної мережі ГасеЬоок регулярно проводиться 
роз'яснювальна робота, направлена на неприпустимість залишення місця 
проживання дітьми, доноситься інформація про встановлення зниклих безвісти 
дітей та позитивну роботу підрозділу.

Пункт 41. З метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей з 
наданням їм соціального захисту працівниками поліції області здійснюється 
діяльність, направлена на встановлення місця перебування конкретної зниклої 
безвісти дитини, а також виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, що 
перебувають на території області.

Підрозділи Національної поліції тісно співпрацюють в напрямку 
боротьби із бездоглядністю та безпритульністю дітей. Крім того, на місцевому 
рівні налагоджено тісну співпрацю з соціальними службами, які в подальшому 
здійснюють супровід таких дітей та сімей їх проживання.

Під час розшуку дитини встановлюються причини залишення нею місця 
проживання, а також можливість повернення назад в те ж середовище. 
У випадку неможливості чи небажання дитини повертатися додому 
її тимчасово поміщають в центр соціальної реабілітації дітей в с. Олександрія.

З числа дітей, затриманих за зайняття бродяжництвом та жебрацтвом, 
а також вилучених з неблагополучних сімей, до Обласного центру соціально- 
психологічної реабілітації для дітей з початку 2020 року працівниками 
ОВС доставлено 7 дітей.

Службами у справах дітей області спільно з органами внутрішніх справ, 
освіти, представниками органів місцевого самоврядування організовуються та 
проводяться профілактичні заходи щодо виявлення та вилучення дітей з 
небезпечного оточення, вчасного їх влаштування та захисту. Зокрема, лише за 
9 місяців 2020 року проведено 1141 рейд, під час яких з вулиці вилучено 
29 дітей, з сімей -  41 дитина, виявлено 19 неповнолітніх, які вживали 
алкогольні напої. Вилучених під час рейдів 15 дітей влаштовано до обласного 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 6 дітей влаштовано в 
заклади охорони здоров’я, 28 дітей - повернено в сім’ї, 8 дітей повернено до 
навчальних закладів, 13 дітей тимчасово влаштовано в сім’ї родичів/знайомих.

Проводиться виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематично 
здійснюються перевірки умов утримання та виховання дітей, які проживають в 
складних та надзвичайних умовах. Зокрема, протягом останнього року дії 
Програми обстежено умови проживання 1386 неблагополучних сімей, з них 
вилучено 41 дитину. Ініційовано притягнення до відповідальності 217 батьків, 
винесено 535 офіційних попереджень батькам, які не виконують належним 
чином обов’язків з виховання дітей.



Для забезпечення зайнятості дітей та молоді у вільний від навчання час, 
підвищення їх культурного та духовного рівня, при структурах з питань молоді 
і спорту діють підліткові клуби, в яких працюють різноманітні гуртки і секції за 
інтересами.

Пункти 43, 44, 45, 46. На основі аналізу стану виконання Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 
забезпечено залучення громадських формувань з охорони громадського порядку 
до несення служби в спільних нарядах із забезпечення публічної безпеки і 
порядку, винайдено шляхи активізації та вдосконалення їх взаємодії з поліцією.

З метою належної організації роботи з громадськими формуваннями 
з охорони громадського порядку (далі ГФ з ОГП) і державного кордону було 
проведено звірку ГФ з ОГП, які функціонують на території Рівненської області 
та встановлено 9 ГФ, які не виконують вимоги Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», щодо яких 
було прийнято рішення про припинення діяльності формувань шляхом 
направлення клопотань до органів місцевого самоврядування, а також було 
встановлено 5 ГФ, які не здійснили перереєстрацію відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань».

Станом на 01.10.2020 на території Рівненської області продовжують свою 
діяльність 38 громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону, кількість членів яких становить 1642 чоловіки, в тому 
числі в сільській місцевості діє 29 громадських формувань чисельністю 
554 чоловіки.

Крім цього, в області зареєстровано 3 козацьких формування з охорони 
громадського порядку чисельністю 164 члени та 2 створених на базі охоронних 
підприємства кількістю 80 членів.

З метою стимулювання діяльності, матеріально-технічного забезпечення 
ГФ з ОГП, які реально виконують свої функції та надають допомогу органам 
поліції, було підготовлено пропозиції про внесення змін до Обласної 
комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 
2016-2020 роки.

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.

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (далі -  УІДтКГ)у межах функціональних повноважень 
забезпечується оприлюднення інформації про заходи, проведені в рамках 
зазначеної програми, на офіційному вебсайті облдержадміністрації та у засобах 
масової інформації Рівненщини. Щорічно забезпечується підготовка понад 
25-ти тематичних повідомлень та їх розміщення на головній сторінці 
офіційного вебсайту облдержадміністрації у рубриці «Новини», зокрема щодо 
підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості, 
формування негативного ставлення до протиправних діянь, профілактики



правопорушень, запобігання торгівлі людьми, загальної та індивідуальної 
профілактики самовільному залишенню дітьми сімей та навчально-виховних 
закладів тощо. Зазначені повідомлення також розміщуються на сторінці 
облдержадміністрації у соціальній мережі «Facebook», на сторінці «Рівненська 
ОДА», у месенджері, «Telegram», надсилаються електронною поштою в 
редакції друкованих ЗМІ, телерадіокомпаній, місцевих Інтернет-ресурсів для 
оприлюднення.

З метою роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та 
Законами України прав упродовж 2016-2020 років УІДтКГ забезпечено 
інформаційний супровід низки проектів, ініціатив, реформ.

Керівництвом облдержадміністрації взято участь у прямих ефірах 
програм місцевих ТРК, проведено інтерв’ю, телефонні та відеокоментарі для 
представників ЗМІ.

Також щорічно УІДтКГ в межах функціональних повноважень 
забезпечується висвітлення у ЗМІ інформації про проведення Всеукраїнського 
профілактичного заходу «Урок».

Упродовж 2016-2020 років УІДтКГ забезпечено сприяння у розміщенні 
соціальної реклами, що надходила від центральних органів влади.

Зокрема, забезпечено трансляцію відеоролика «Розірви коло» 
«Євроінтеграція: сила можливостей!», «Купівля-продаж дитини -  грубе 
порушення прав дитини», «Безпечне працевлаштування за кордоном», 
«Трудова експлуатація всередині країни», «Втягнення у жебракування -  один із 
видів торгівлі людьми», «Сексуальна експлуатація -  не потрапляй до сучасного 
рабства».

Пункт 48. Відповідно до наказу Національної поліції України створено у 
відділах та відділеннях поліції ГУНП (крім Рівненського ВП ГУНП) сектори та 
групи реагування патрульної поліції, загальною чисельністю 504 посади.

Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
проводяться косметичні ремонти в приміщеннях, де базуються групи 
реагування патрульної поліції, відповідно до зонального розподілу.

Пункт 49. З метою забезпечення портативними терміналами підрозділів 
поліції для оперативного здійснення перевірок персональних даних осіб за 
наявними обліками придбано 47 планшетів з відповідним програмним 
забезпеченням.

Крім того, у 6 районних підрозділах поліції додатково закуплено та 
встановлено монітори та комп’ютерну техніку з метою вчасного та якісного 
реагування на повідомлення та події.

Проблемним питанням залишається недостатня кількість газоаналізаторів 
для визначення стану сп’яніння водіїв на місці зупинки транспортного засобу 
(є в наявності 18, необхідно ще 20), що в свою чергу призводить до уникання 
адміністративної відповідальності водіїв транспортних засобів.

Пункт 50. Усі наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо- 
оперативні групи та дільничні офіцери поліції забезпечені службовими 
планшетами з вбудованою функцією GPS, що з’єднується з системою 
ЦУНАМІ, яка відображає позиції нарядів за допомогою системи 
позиціонування координат. Дане позиціонування нарядів відображається на 
карті в системі ЦУНАМІ диспетчерів, які координують наряди. Крім цього,



вРЗ-трекерами обладнані два конвойних автомобілі. Зазначене обладнання 
ГУНП було отримано централізовано з НПУ.

Пункт 51. ГУНП з метою покращення стану протидії злочинності, 
охорони національної безпеки та порядку, профілактики скоєння 
правопорушень у поточному році централізовано з НПУ отримано 
345440 л пально-мастильних матеріалів.

Крім того, за підтримки місцевих державних адміністрацій, виконкомів 
рад міст обласного значення було отримано в рамках діючих програм кошти 
на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, канцелярських 
товарів, тощо на суму 2302 тис. грн.

Пункт 52. При сприянні органів влади облаштовано 1 автономну 
котельню з твердопаливним котлом в Сарненському відділі поліції із 9
запланованих.

Для переводу котелень (Дубенського, Костопільського відділів поліції; 
Радивилівського, Рокитнівського, Здолбунівського відділень поліції) на тверде 
паливо з встановленням твердопаливних котлів та виготовлення проектної 
документації необхідні кошти в сумі 2170,0 тис. грн.

Пункт 53. З метою створення умов роботи відповідно до вимог чинного 
законодавства у 2018 році збудований та введений в експлуатацію Сарненський 
ВП ГУНП.

Пункт 54. З метою забезпечення приміщенням комунальної власності 
Острозького відділу поліції ГУНП закінчено роботи з оздоблення фасаду 
адміністративного приміщення, підведені комунікації та проводяться внутрішні 
ремонтні роботи.

Пункт 55. На території Рівненської області знаходиться 24 об’єкти судів, 
органів та установ системи правосуддя, з яких 22 -  суди та 2 -  органи системи 
правосуддя.

Станом на 30 жовтня 2020 року під охороною територіального управління 
служби судової охорони у Рівненській області перебуває 15 об’єктів, з яких 
13 судів та 2 органи правосуддя.

За даний період співробітниками 1-го підрозділу охорони забезпечувався 
правопорядок у 66 залах судових засідань, у яких відбулося 33 тисячі судових 
засідань та здійснено пропуск до об’єктів охорони близько 88 тисяч громадян.

З початку 2020 року у судах, що взяті під охорону, відбулось 109 засідань, 
які потребували посилення, 15 резонансних судових засідань та 3 акції протесту 
щодо незадоволення ухвалою суду.

Співробітниками підрозділу охорони та комендантського взводу вжито 
ряд заходів з недопущення пронесення заборонених предметів до приміщень 
судів у загальній кількості 1 288 шт.

Обмежено пропуск до приміщень судів 75 громадян, котрі порушували 
правила пропускного режиму.

За сприяння співробітників територіального управління Служби судової 
охорони у Рівненській області працівниками поліції складено 
9 адміністративних протоколів.

Всього під час дії обласної комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки з обласного



бюджету виділено 5 650 тис. гри. на придбання оргтехніки, паливо-мастильних 
матеріалів, запасних частин до транспорту, однострою тощо.

Зокрема, ГУ НП в Рівненській області -  2 500 тис. грн., З стрілецький 
батальйон НГУ - 500 тис. грн., управління патрульної поліції в Рівненській 
області ДПП НПУ -  650 тис. грн., УСБУ в Рівненській області -  1680 тис. грн., 
Луцький прикордонний загін -  319 тис. грн.

Перший заступник 
голови адміністрації Сергій ПОДОЛІН

Сергій Косяк 69-51-17


