


Метою Програми є: 
 
•  забезпечення ефективної реалізації державної політики у 

сфері профілактики правопорушень та злочинності 
шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на усунення причин та умов вчинення 
протиправних діянь, налагодження дієвої співпраці 
правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої 
влади у цій сфері;    

 
• удосконалення методів роботи з їх профілактики, 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод 
людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення 
умов для проведення ефективної правової та виховної 
роботи серед населення, поступове нарощування зусиль 
у цій справі правоохоронних органів, місцевих органів 
виконавчої влади та громадськості.  



Основними завданнями Програми є: 
  
 координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших установ з 
профілактики правопорушень, забезпечення активної наступальної протидії 
злочинності та проявам корупції із залученням до цього процесу широкого 
кола громадськості;  

 комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із протидією 
злочинним проявам проти особи, у першу чергу насильницького характеру, 
забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян; 

 запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення 
інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм з питань 
профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання 
виникненню умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення рівня правової 
освіти населення та правового виховання молоді;  

 викриття організованих злочинних 
угруповань та припинення діяльності, 
пов’язаної з торгівлею людьми, 
наркоторгівлею, контрабандою, легалізацією 
незаконно одержаних прибутків; 

 запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних із 
торгівлею людьми, виявлення та притягнення 
до кримінальної відповідальності осіб, 
причетних до їх вчинення 



Здійснення заходів з профілактики злочинності дало змогу певною мірою 
поліпшити стан правопорядку в регіоні та удосконалити систему 
профілактики правопорушень.  
 
Завдяки вжитим профілактичним заходам порівняно з 2011 роком суттєво 
знизилась кількість фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень (на 23 
відсотки - зі 114 до 88 2015 року), у тому числі зі смертельними наслідками 
(на 18 відсотків - зі 28 до 23 2015 року), дорожньо-транспортних пригод зі 
смертю (на 27 відсотків - зі 86 до 63 2015 року).  
 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Зменшилася кількість 
злочинів, скоєних у 

громадських місцях (на 18 
відсотків - зі 1 тис. 584 до 1 

тис. 301  2015 року).  

Менше скоєно злочинів особами, які раніше вчиняли 
злочини (на 36 відсотків - зі 4 тис. 861 до 3 тис. 097 2015 
року), у стані сп'яніння (у 2 рази -  зі  1 тис. 697 до 813 2015 
року), групою осіб (у 1,5 раза - зі 1 тис. 056 до 699 2015 
року) та неповнолітніми (у 1,7 раза - зі 655 до 390 2015 
року).  
 

Неповнолітніми групою осіб 

у стані сп'яніння 



ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Основними проблемами, які є на сьогодні причиною 
зростання злочинності в області, є:  
загострення суспільно-політичної ситуації в країні, складне соціально – 
економічне становище населення регіону, яке призвело до зростання 
порівняно з 2011 роком кількості скоєних в області злочинів корисливо-
насильницької спрямованості зокрема: 
 
  пограбувань (на 16 відсотків - із 713 до 824 2015 року); 
  розбійних нападів (на 25 відсотків - із 100 до 125 2015 року); 
 крадіжок (на 18 відсотків - із 6 тис. 807 до 8 тис. 048 2015 року); 

шахрайств (у 2,5 раза - із 623 до 1 тис. 512 2015 року);  
 незаконних заволодінь транспортними засобами (у 2,5 раза - із 141 до 

336 2015 року); 
 правопорушень на вулицях області (на 11 відсотків - із 824 до 918 

2015 року). 

пограбувань розбійних нападів 

крадіжок 

правопорушень 
на вулицях 
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