7.3. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та

правопорядку
Правоохоронними органами проаналізовано виконання заходів Програми
соціально-економічного розвитку міста за 2014 рік у частині стану криміногенної
обстановки в місті, з метою встановлення факторів, які впливають на її загострення,
формування організованих злочинних угруповань, розвиток “тіньової” економіки. Про
вжиті заходи щодо усунення недоліків йдеться у інформаційному листі Краматорського
МВ УМВС України в Донецькій області.
Мешканці міста за допомогою засобів масової інформації отримують відповідну
інформацію про роботу правоохоронних органів. Одним з напрямків роботи юридичного
відділу міської ради, Краматорського міського управління юстиції, Краматорського МВ
УМВС України в Донецькій області є забезпечення правової освіти населення,
роз’яснення механізму судового та іншого захисту громадянами своїх конституційних
прав, проведення роботи, спрямованої на вивчення державними службовцями Законів
України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу” та
інших нормативно-правових актів України.
На виконання запланованих заходів та з метою недопущення озброєння стійких
злочинних угрупувань, в першу чергу з ознаками організованості, Краматорським МВ
УМВС України в Донецькій області проведені спеціальні оперативно-профілактичні та
оперативно-розшукові заходи щодо виявлення та документування каналів надходження до
міста зброї, боєприпасів, вибухових речовин та їх вилучення з незаконного обігу.
У сфері взаємодії між підрозділами МВ організовано спільне патрулювання
співробітниками ВДІМ, ВКР, орієнтуються наряди патрульної служби. Проводяться
відпрацювання обслуговуємої території співробітниками ВКР, підбираються джерела
оперативної інформації, здатні висвітлювати осіб, схильних до здійснення злочинів цього
виду.
Певну роботу проведено з питань боротьби з економічною злочинністю. За 2014 рік
сектором СДСБЕЗ до ЄРДР внесено 21 кримінальне провадження, повідомлено про
підозру в здійсненні кримінального правопорушення 39 осіб.
В бюджетній сфері за звітний рік пред’явлена підозра в здійсненні кримінальних
порушень 9 особам по 12 кримінальним виробництвам.
У сфері земельних відносин в здійсненні кримінального правопорушення
пред’явлена підозра 3 особам, по заробітній платі - 6 особам.
Відшкодовано збитків по кримінальних виробництвах на суму 421 тис.грн.
З метою запобігання, попередження, припинення та розкриття злочинів,
пов’язаних з розкраданням чорних та кольорових металів, кабельно-дротяної продукції, з
числа співробітників Краматорського МВ УМВС України в Донецькій області створено
спеціальну групу, яка здійснює щоденні рейди по перевірці пунктів прийому брухту
чорного та кольорових металів. За 2014 рік зареєстровано 115 повідомлень даної
спрямованості, з них 17 справ направлено до суду, перенесено до ЕРДР 93 матеріали,
відкрито 15 кримінальних проваджень за ст. 213КК України.
Працівниками Краматорського МВ проводиться відпрацювання осіб, що раніше
притягувалися до відповідальності за здійснення правопорушень цього виду.
Певну роботу здійснено по недопущенню розповсюдження наркоманії у місті.
Всього за звітний період виявлено та задокументовано 60 кримінальних проваджень, що
пов’язані з незаконним обігом наркотиків. До адміністративної відповідальності за ст. 44
КУпАП притягнуто 2 особи, винесено повідомлень про підозру у скоєні злочину 46
особам. Із незаконного обігу вилучено 1148,3 грам наркотичних засобів та психотропних
речовин, проведено 6 оперативних закупівель.
Організована постійна робота з проведення оперативно-профілактичних заходів з
відпрацювання розважальних закладів та місць масового проведення дозвілля молоді на
предмет виявлення порушень антинаркотичного законодавства.

З метою поліпшення профілактичної роботи серед неповнолітніх наказом
начальника міського відділу за кожним учбовим закладом міста закріплені працівники
міського відділу, якими проводились зустрічні бесіди в цих закладах, основною метою
яких було попередження злочинів серед неповнолітніх.
За 2014 рік надійшла 1 заява про безвісті зниклу неповнолітню дитину, яку
розшукано протягом 3 діб.
Спільно с ССД проведено 102 рейди по неблагополучних сім’ях. Складено 3
адміністративних протоколу за ст. 156 КУпАП.
З метою поліпшення якості роботи в даному напрямку передбачено виконати ряд
заходів щодо підвищення якості оперативної роботи, індивідуально-профілактичної
роботи серед неповнолітніх, котрі знаходяться на обліку, а також переглянути питання
взаємодії всіх служб МВ в даному напрямку, і взаємодія з міськими органами
самоврядування. Проводилися спільні з працівниками СДСБЕЗ рейди з перевірки
торгівельних закладів на предмет продаж тютюнових виробів та спиртних напоїв
неповнолітнім.
На належному рівні була проведена робота по ряду профілактичних позицій. За
порушення правил адміністративного нагляду відносно осіб, що знаходяться під
спостереженням, складено 178 протоколів про адміністративне правопорушення по ст.
187КУпАП. З початку звітного року внесено до ЄРДР 3 факти ухилення від
адміністративного нагляду (ст. 395 КК України).
На виконання вимог закону України «Про попередження насильства в сім’ї» у
Краматорському міському відділі взято на облік 39 осіб, яким винесено офіційне
попередження про неприпустимість насильства в сім’ї. Складено 78 протоколів за ст.173-2
КУпАП.
Вищенаведене свідчить про те, що прийнятими мірами були досягнуті певні
результати, які вплинули на стабілізацію криміногенної обстановки у місті.
Для поліпшення криміногенної обстановки на території обслуговування розроблена
програма “Безпечне місто”, яка включає допомогу Краматорської міської ради і
підприємств міста в установці систем відеоспостереження в місцях масового відпочинку
громадян, “пунктів екстреного виклику” у віддалених районах міста і селищах, а також у
вирішенні питань з транспортом, зв’язком, що збільшить мобільність, оперативність
реагування нарядів на повідомлення про скоєні злочини або правопорушення.
На виконання цільової програми правової освіти населення міста кошти у 4
кварталі 2014 року не передбачалися.
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1. Організаційно-правові заходи

1.1. Встановлення факторів,
що впливають на
загострення криміногенного
стану в місті

1.2. Інформування
мешканців міста про роботу
правоохоронних органів

щокварталь
но

протягом
року

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області,
прокуратура,
МРВ УБОЗ
ГУМВС України
в Донецькій
області
МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області, засоби
масової
інформації

Встановлено 2 факти:
- слабка освітленість
вулиць;
- невелика
чисельність камер
відео спостереження
на закладах,
установах міста.
Щоквартальний звіт
начальника МВ про
оперативний стан у
місті на апаратних
нарадах міської ради.

2. Забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини
2.1. Забезпечення правової
освіти населення,
роз’яснення механізму
судового та іншого захисту
громадянами своїх

протягом
року

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області,
управління

Проведені
профілактичні
зустрічі з учнями і
педагогічними
колективами шкіл та

конституційних прав

юстиції,
юридичний
відділ
виконкому
міськради

коледжів.

3. Боротьба з організованою злочинністю, злочинністю у сфері економіки
3.1. Проведення роботи по
укріпленню та взаємодії
правоохоронних органів,
органів місцевого
самоврядування, установ,
громадськості, щодо
недопущення та розкрадання
крадіжок виробів з металів,
припинення незаконних
операцій з металобрухтом
3.2. Координація дій,
спрямованих на боротьбу зі
злочинними угрупуваннями
на пріоритетних напрямках
економіки, приватизації,
металургійній
промисловості, паливноенергетичному комплексі, в
органах влади і керування
3.3. Виявлення та ліквідація
незаконно діючих пунктів
прийому металобрухту
3.4. Виявлення і припинення
незаконного використання
товарних знаків вітчизняного
та іноземного виробництва,
ввезення і поширення на
території контрафактної
продукції

протягом
року

щокварталь
но

протягом
року

постійно

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області,
прокуратура,
Виконком
міської ради,
СЕС, РЕМ,
селищні ради
МРВ УБОЗ
ГУМВС України
в Донецькій
області,
МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області,
прокуратура
МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області
МРВ УБОЗ
ГУМВС України
в Донецькій
області

До
журналу
ЄО
зареєстровано
115
повідомлень
про
крадіжки кабельнопровідникової
продукції та виробів з
металу, з них:
перенесено до ЄРДР –
93 матеріали;
направлено до суду –
17;
відкрито
кримінальних
проваджень за ст.213
КК - 1;
закрито 11 матеріалів.
Внесено
21
кримінальне
провадження по лінії
економіки,
повідомлено
про
підозру в здійсненні
кримінальних
правопорушень
39
осіб,
з
них:
бюджетна сфера – 9
особам
по
12
кримінальним
провадженням;
сфера
земельних

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області,
прокуратура,
3.5. Здійснення постійного
контролю за цільовим
використанням посадовими
особами бюджетних коштів

протягом
року

МРВ УБОЗ
ГУМВС України
в Донецькій
області,
відділення
держказначейств
ав
м.Краматорську,
ДПІ в
м.Краматорську,
КРВ в
м.Краматорську

відносин:
підозра – 3 особам;
6 особам за ст.175 КК
України ;
За
2014
рік
за
матеріалами СДСБЕЗ
відшкодовано збитків
з
арештом
421
тис.грн,
реально
відшкодовано
374
тис.грн.

4. Заходи у сфері боротьби з корупцією

4.1. Виявлення фактів
корупції в органах влади та
управління

4.2. Проведення
роз’яснювальної роботи з
державними службовцями
щодо уникнення порушень
Законів України „Про засади
запобігання і протидії
корупції”, „Про службу в
органах місцевого
самоврядування”, „Про

протягом
року

протягом
року

МРВ УБОЗ
ГУМВС України
в Донецькій
області,
МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області
Управління
юстиції,
юридичний
відділ
виконкому
міськради,
МВ ГУМВС
України в
Донецькій

Факти корупції в
органах влади не
виявлено.

державну службу”, інших
законодавчих актів

області

5. Заходи у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків

5.1. Виявлення фактів
протиправного зберігання,
транспортування та збуту
наркотичних засобів

5.2. Проведення спільних
дій, спрямованих на
взаємодію між
правоохоронними органами
та медичними установами
щодо протидії
розповсюдженню наркоманії

протягом
року

протягом
року

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області, МРВ
УБОЗ ГУМВС
України в
Донецькій
області

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області, КЛПУ
„Міський
наркологічний
диспансер”

За звітний рік у
сфері
незаконного
обігу
наркотиків
розпочато
62
кримінальних
проваджень, винесено
46 повідомлень про
підозру.
Вилучено
з
незаконного
обігу
1148,3
гр.
наркотичних засобів
та
психотропних
речовин.
Всього в 2014
році проведено 6
оперативних
закупівель.
Організовано
проведення
профілактичних
зустрічей з учнями і
педагогічними
колективами шкіл і
коледжів.
Організована

постійна робота з
проведення
оперативнопрофілактичних
заходів
з
відпрацювання
розважальних
закладів та місць
масового проведення
дозвілля молоді на
предмет
виявлення
порушень
антинаркотичного
законодавства.
6. Профілактика злочинності серед неповнолітніх
6.1. Здійснення
скоординованих дій,
спрямованих на зниження
злочинності серед
неповнолітніх, рецидивної
злочинності, злочинності у
стані алкогольного сп’яніння

6.2. Проведення оперативнопрофілактичних операцій,
спрямованих на
профілактику наркоманії,
СНІДу, венеричних та інших
захворювань серед
неповнолітніх

протягом
року

протягом
року

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області, служба
у справах дітей

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області, служба
у справах дітей,
лікувальнопрофілактичні
заклади

З метою поліпшення
профілактичної
роботи
серед
неповнолітніх
наказом начальника
міського відділу за
кожним
учбовим
закладом
міста
закріплені працівники
міського
відділу,
якими проводились
зустрічні бесіди в цих
закладах, основною
метою яких було
попередження
злочинів
серед
неповнолітніх.
За 2014 рік надійшла
1 офіційна заява про
без
вісті
зниклу

неповнолітню дитину,
яку
розшукано
протягом 5 діб.
Спільно з ССД
проведено 102 рейди
по неблагополучних
сім’ях.
Складено
3
адміністративні
протоколи за ст.156
КУпАП
З
метою
поліпшення
якості
роботи
в
даному
напрямку
передбачено виконати
ряд заходів щодо
підвищення
якості
оперативної роботи,
індивідуальнопрофілактичної
роботи
серед
неповнолітніх, котрі
знаходяться
на
обліку,
а
також
переглянути питання
взаємодії всіх служб
МВ
в
даному
напрямку, і взаємодія
з міськими органами
самоврядування.
Проводилися спільні з
працівниками
СДСБЕЗ рейди з
перевірки
торгівельних закладів
на предмет продаж

тютюнових виробів та
спиртних
напоїв
неповнолітнім.

7. Профілактика правопорушень, злочинності.
Залучення громадськості до участі в охороні громадського порядку
7.1. Активізація взаємодії з
громадськими
формуваннями та
організаціями з питань,
спрямованих на безпеку
мешканців міста
7.2. Організація виховної
роботи з особами, умовнодостроково звільненими від
відбування покарання, та
громадського контролю за їх
поведінкою протягом
невідбутої частини
покарання

протягом
року

протягом
року

МВ ГУМВС
України в
Донецькій
області

Спостережна
комісія при
виконавчому
комітеті міської
ради

За звітний рік було
взято на облік 42
особи, яким винесено
офіційне
попередження
про
неприпустимість
насильства в сім’ї.
Складено
78
протоколів за ст.1732КУпАП.

8. Боротьба з нелегальною міграцією
8.1. Проведення комплексу
оперативно-профілактичних
операцій „Мігрант”,
„Готель”, „Ринок”

протягом
року

МРВ УБОЗ
ГУМВС України
в Донецькій
області

Робота в цьому
напрямку ведеться.

