КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ
ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД
ГРОМАДЯН У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 20172021 РОКИ, ЗАТВЕРДЖЕНА РІШЕННЯМ ОБЛАСНОЇ
РАДИ ВІД 27 КВІТНЯ 2017 РОКУ № 11

Відповідно до Програми на 2017-2021 роки
у 2019 році з обласного бюджету профінансовано
кошти на покращення матеріально-технічної бази:

Головне управління
Національної
поліції в
Миколаївській
області –

Управління
Служби безпеки
України в
Миколаївській
області –

1000,000

1050,000

тис. грн.

тис. грн,

Управління патрульної
поліції в Миколаївській
області Департаменту
патрульної поліції
Національної поліції
України –

1000,000
тис. грн.

З місцевих бюджетів області на
забезпечення діяльності громадських
формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону
виділено кошти в сумі

2694,192 тис. грн.

З метою поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення дільничних
офіцерів поліції (ДОП) області
засобами зв’язку та оргтехнікою
протягом звітного періоду виділено
кошти районних бюджетів

в 248,124 тис. грн.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
З метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення дільничних
офіцерів поліції (ДОП) області засобами зв’язку та оргтехнікою протягом
звітного періоду виділено кошти районних бюджетів в 248,124 тис. грн.
Завдяки вжитим заходам із забезпечення публічної безпеки, протягом
2019 року вдалося досягти зменшення на 16% (з 1363 – у 2018 до 1145 – у 2019)
кількості кримінальних правопорушень скоєних у громадських місцях, у
т.ч. вбивств на 50% (з 2 до 1), розбійних нападів на 71,4% (з 14 до 4),
пограбувань на 20% (з 120 до 96), крадіжок на 15,4% (з 861 до 728), хуліганство
на 7,1% (з 14 до 13).
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ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У 2019 році знизилась кількість скоєних злочинів майнової
спрямованості, зокрема розбійних нападів (з 71 до 54, або на 24%),
крадіжок (з 9195 до 7963, або на 13%), пограбувань (з 484 до 397, або на
18%), фактів вимагання (з 25 до 18, або на 28%) та незаконних заволодінь
транспортними засобами (з 205 до 197, -4%), у т.ч. автомобілями (з 84 до
81, -4%).
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ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Протягом 2019 року поліцією області викрито 7 організованих
злочинних груп (7 ОЗГ – у 2018 році),
 причетних до незаконного обігу наркотиків (3),
 вчинення крадіжок з об’єктів торгівлі та банкоматів (1),
 збуту фальсифікованих алкогольних напоїв (1),
 шахрайських дій, під приводом придбання транспортних засобів (1),
 причетних до вчинення злочинів у сфері суспільної моралі (1).
Викрито 31 особу та задокументовано 113 епізодів злочинної діяльності
(у 2018 р. викрито 26 осіб, задокументовано 105 епізодів).

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Протягом 2019 року підрозділами поліції області виявлено та
задокументовано 36 кримінальних правопорушень за фактами
вчинення злочинів зазначених категорій, з яких:
4 – за фактами торгівлі людьми
(ст. 149 КК);
20 – за злочинами у сфері суспільної
моралі (ст.ст. 301, 302, 303 КК);
12 – за фактами незаконної міграції
(ст. 190,332, 358 КК).
З числа відкритих кримінальних
проваджень по 21 особам злочинців
повідомлено про підозру.
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ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
На території Миколаївської області зареєстровано 51 громадське
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, які
об`єднують 3955 осіб, що пройшли відповідну правову і спеціальну підготовку
в органах Національної поліції.
З початку року члени громадських формувань брали участь у проведенні
2574 правоохоронних заходів (рейди та відпрацювання), під час яких виявлено
426 адміністративних порушень, розкрито 1802 злочинів та порушено 816
кримінальних проваджень.
ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ПРОВЕДЕННІ 2574 ПРАВООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
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