
Реєстрація та розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

та інші події. 

Зареєстровано 161 тис. 118 заяв, повідомлень про вчинення кримінальних 

правопорушень та інші події. 

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 1295,4 таких заяв та повідомлень 

(Україна – 1455,8). 

Із загального числа заяв і повідомлень 27 тис. 534 – з ознаками кримінальних 

правопорушень. До ЄРДР зареєстровано 23 тис. 224 кримінальних правопорушення. 

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (133584) 
розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 130 тис. 985 
звернень, з них у 2 тис. 599 випадках розгляд матеріалів завершено складанням 
адміністративних протоколів, 3151 – передано до інших ОВС, списано до справи – 

113 тис. 453. 

  

Загальна характеристика стану злочинності. 

Зареєстровано до ЄРДР (без урахування закритих) 16 тис. 682 кримінальних 

правопорушення, у тому числі 6930 –  тяжких та особливо тяжких. 

  

Рівень злочинності на 10 тис. населення – 134,1 кримінальне правопорушення 
(без урахування закритих), (Україна – 135,5), у т.ч. тяжких та особливо тяжких – 

55,7 (без урахування закритих), (Україна  – 41,7). 

Упродовж 2016 року зростання рівня злочинності зареєстроване у 21-му 
структурному підрозділі області: Коростишівському (+ 81,8%), Лугинському  (+ 
64,4%), Коростенському (+ 56,1%), Андрушівському (+ 49,8%), Олевському (+ 
48,6%), Новоград-Волинському (+ 42,3%), Житомирському відділені  (+ 41,6%),  

Ружинському (+ 34,3%), Радомишльському (+ 32,8%), Бердичівському (+ 26,6%), 
Чуднівському (+ 22,6%), Хорошівському (+ 18,2%), Житомирському відділі (+ 
16,0%), Попільнянському (+ 14,6%), Малинському 
(+ 13,5%), Черняхівському (+ 12,5%), Народицькому (+ 10,7%), Овруцькому  (+ 
7,2%), Романівському (+ 6,6%), Пулинському (+ 0,8%) та Баранівському (+ 0,4%) 

відділах і відділеннях поліції. 

  

Зареєстровано 538 кримінальних правопорушень, учинених у громадських місцях (без 

урахування закритих), що становить 3,2% від загальної кількості облікованих 
протиправних діянь (Україна – 14,9%), у т.ч. 410 – на вулицях, у парках і скверах 

або 76,2% від числа зареєстрованих у громадських місцях (Україна – 60,3%). 

  

  

  



Викрито 3 тис. 974 особи, які вчинили кримінальні правопорушення, з них 266 

неповнолітніх, 475 жінок, 367 осіб, які на момент учинення протиправного діяння 

перебували у стані алкогольного сп’яніння, 1197 - раніше скоювали злочини. 

  

У порівнянні з минулим роком на території обслуговування 
зменшилась кількість тяжких тілесних ушкоджень (- 19,6%; з 107 до 86), у тому 

числі зі смертельними наслідками (- 22,2%; з 36 до 28), шахрайств (- 5%; з 1255 

до 1192) та незаконних заволодінь автомобілями (- 3,5%; з 170 до 164). 

Більше ліквідовано організованих груп і злочинних організацій (+ 2; з 3 до 5). 
Менше вчинено кримінальних правопорушень дітьми (- 9,6%; з 385 до 348) та 

особами, які раніше вчиняли злочини (- 3,1%; з 2050 до 1986). 

  

Збільшилась загальна кількість кримінальних правопорушень, за якими 

особи злочинців установлено: 

- зґвалтувань – на 200% (з 4 до 12), 

- крадіжок – на 6,1% (з 2531 до 2686), 

- розбоїв – на 8,6% (з 58 до 63), 

- порушень правил безпеки дорожнього руху - на 2,7% (з 148 до 152), 

         - у тому числі зі смертельними наслідками – на 10,2% (з 39 до 43), 

- хуліганств – на 3,8% (з 79 до 82). 

  

Повідомлено про підозру 3997 особам, з них стосовно 183 – обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою, 161 – домашній арешт. 

Усього в 2016 році у провадженні слідчих перебувало 39 тис. 249 кримінальних 
правопорушень, що на 17,8% більше ніж у 2015 році (33319). Навантаження на 

одного практичного слідчого становить 164,2. 

  

Збільшилась кількість розслідуваних кримінальних правопорушень  за фактами 

вчинення:  

- вбивств – на 6,1% (з 66 до 70), 

- у тому числі умисних вбивств – на 6,1% (з 65 до 69), 

- незаконних позбавлень волі – на 60% (з 5 до 8), 

- зґвалтувань – на 120% (з 5 до 11), 



- крадіжок – на 6,7% (з 2577 до 2751), 

- вимагань – на 200% (з 1 до 3). 

  

До суду направлено 5 тис. 912 кримінальних правопорушень, у тому числі 

5249 – з обвинувальними актами. 

  

Розслідувано більше кримінальних правопорушень, учинених у минулі роки (+ 

12,1%; з 954 до 1070), у тому числі: 

- умисних тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками – на 60% (з 5 до 

8), 

- зґвалтувань – на 100% (з 1 до 2), 

- крадіжок – на 19,9% (з 351 до 421), 

         - у тому числі з квартир – на 136,3% (з 11 до 26), 

         - у тому числі з транспортних засобів – на 14,2% (з 42 до 48), 

- грабежів – на 2,5% (з 40 до 41), 

- вимагань (з 0 до 2), 

- незаконних поводжень зі зброєю – на 100% (з 9 до 18), 

- незаконних заволодінь транспортними засобами – на 75% (з 20 до 35), 

         - у тому числі автомобілями – на 53,3% (з 15 до 23), 

- наркозлочинів – на 57,6% (з 52 до 82). 

  

Навантаження на 1 практичного слідчого по закінчених розслідуванням 

кримінальних правопорушеннях порівняно з минулим роком збільшилося (з 23,9 до 

25,3) і є більшим ніж у середньому по державі (Україна – 23,3). 

  

Протидія організованій злочинності 

Упродовж поточного року викрито 5 організованих злочинних груп   (+ 2; 2015  рік - 3), 

дві з яких з міжрегіональними зв’язками. Виявлено 9 осіб (2015 рік - 13), які 
учинили 20 злочинів у складі ОЗГ. Відносно чотирьох з учасників застосовано 

запобіжний захід «тримання під вартою», ще одного – «домашній арешт». 

  



Протидія торгівлі людьми та злочинам у сфері суспільної моралі 

Викрито 28 кримінальних правопорушень, пов’язаних із ввезенням, виготовленням, 
збутом і розповсюдженням порнографічних предметів, по 27 з них особи 
встановлені. До суду направлено 23 кримінальних провадження, проте жодне з них 

з обвинувальними актами, а всі – за угодою. 

Задокументовано 2 факти звідництва (ст. 302 КК України), особу встановлено по 
одному з них. Направлено до суду з обвинувальним актом одне кримінальне 

провадження. 

Зареєстровано 2 факти сутенерства або втягнення осіб у заняття проституцією (ст. 

303 КК України) та торгівлі людьми, проте особи по них не встановлені. 

  

Протидія наркозлочинності 

Без урахування закритих зареєстровано 660 (- 0,2%; Україна - - 12,2%) 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 

Завершено розслідуванням 495 (- 8,3%; 2015 рік – 540) кримінальних 
правопорушень, у тому числі 82 (+ 57,7%; 2015 рік – 52) – минулих років, 

направлено до суду – 474 (- 8,3%; Україна - - 31,9%), у тому числі 381 – з 

обвинувальними актами.    

Задокументовано 8 фактів організації або утримання місць для незаконного 
вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів,  психотропних 

речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України), три факти схиляння до вживання 
наркотиків (ст. 315 КК України); 3 кримінальних правопорушення, передбачених 
ст. 321 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання,  перевезення, 
пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин 

або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів). 

За закінченими розслідуванням кримінальними правопорушеннями вилучено 29,315 
кг. наркотичних засобів, 82 гр. психотропних речовин (амфетамін) та 1 л. 

прекурсорів. 

  

Збут наркотиків 

Зареєстровано 66 кримінальних правопорушень (- 63,5%; Україна - - 70,2%), з 
яких повідомлено про підозру по 36-ти (2015 рік – 146), що складає 54,5% (Україна 

– 34,3%). 

Закінчено розслідування по 46 (- 69,1%; 2015 рік – 149) кримінальних 
правопорушеннях, 46 з яких із обвинувальними актами направлено до суду. Питома 
вага останніх із числа тих, що перебували у провадженні, є вищою ніж у 

середньому по державі та складає 33,6% (Україна – 17,8%). 

  

Стан публічної безпеки та правопорядку. Превентивна діяльність. 



Систематично здійснюється аналіз стану правопорядку у громадських місцях, на 
підставі якого визначаються міста та населені пункти області з метою їх 

відпрацювання та стабілізації криміногенної обстановки. 

Вжито організаційних і практичних заходів щодо забезпечення охорони публічного 
порядку й безпеки напередодні, під час проведення масових заходів та інших акцій. 
Постійно здійснюється відстеження та прогноз ситуації, що складається на території 

обслуговування, уживаються заходи відповідного реагування на будь-які її зміни. 

Завдяки підтримці місцевих органів влади триває реалізація програми «Безпечне 
місто» щодо встановлення на вулицях телевізійних систем візуального моніторингу 
та інших технічних засобів, передбачених для здійснення контролю за станом 

правопорядку. 

Зазначений проект дозволяє відслідковувати стан оперативної обстановки на 
вулицях та в інших громадських місцях, своєчасно реагувати на її ускладнення та 

направляти патрульні наряди в місця вчинення злочинів і правопорушень. 

Головним управлінням та підрозділами поліції області здійснюється контроль за 

обліком, наявністю та умовами зберігання зброї, боєприпасів і спецзасобів. 

З незаконного обігу вилучено автомат, 3 гранатомети, 6 карабінів, 21 пістолет, 2 
одиниці перероблених мисливських рушниць, 13 одиниць саморобної вогнепальної 
зброї, 72 гранати, 1 тис. 443 боєприпаси вибухової дії, 12 тис. 554 набої, 2,7 кг. 

вибухової речовини, у тому числі пістолет, 46 гранат, 6 тис. 828 набоїв та 20 

боєприпасів вибухової дії, які надійшли із зони  проведення АТО. 

Усього виявлено 149 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним 
обігом зброї та вибухівки, у тому числі  125 – за незаконне носіння, зберігання (ч. 1 

ст. 263 КК України). 

До суду направлено 117 кримінальних правопорушень, з яких 70 – з 

обвинувальними актами. 

Особлива увага приділяється забезпеченню охорони публічного порядку, дорожньої 

безпеки під час проведення масових заходів, інших акцій. 

З початку року відбулось 8 тис. 883 масових заходи, у яких взяли участь понад 1 

млн. 677,9 тис. чоловік. Під час їх проведення повідомлень про вчинення (загрозу 

вчинення) терористичних актів не надходило. 

Напередодні проведення заходів проводяться ретельні рекогносцирування місць та 
територій, де вони відбуватимуться, за їх результатами готуються плани 

забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, розрахунки сил  і засобів. У 

разі прогнозованого ускладнення ситуації створюються резерви. 

При отриманні інформації про масові заходи та інші акції проводиться 
роз’яснювальна робота з громадськістю, профспілковими організаціями, 

представниками громадських об’єднань, політичних партій стосовно необхідності 
дотримання законодавчо встановленого порядку їх організації та проведення і 

недопущення порушень публічного порядку. 

З 22 березня 2016 року в обласному центрі та на автодорогах державного значення 

забезпечують публічний порядок та безпеку дорожнього руху патрульні 

поліцейські. 



У ході проведення інструктажів добових та інших нарядів особовий склад 
націлюється на суворе дотримання чинного законодавства України, ужиття 

виважених і рішучих заходів з метою припинення протиправних дій, витримку, 

уникнення провокацій, ввічливе ставлення до громадян. 

З метою ефективного використання сил і засобів у забезпеченні правопорядку у 
структурі ГУНП створено службу «102», яка дає можливість скоротити час 

реагування на повідомлення про правопорушення, керувати нарядами за 
допомогою сучасних інформаційних технологій, а також контролювати прийняття 

рішень за заявами і повідомленнями про злочини. 

Активізовано роботу по відвідуванню помешкань громадян (операція «Візит») з 

метою виявлення підозрілих осіб, роз'яснення населенню про важливість протидії 

терористичним актам. 

Для попередження фактів крадіжок майна на території області проводяться сходи 
жителів сіл, інших населених пунктів, під час яких організовано роботу щодо 

отримання інформації про осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.  

У разі отримання такої інформації проводиться документування дрібних крадіжок та 
притягнення правопорушників до відповідальності. Упродовж 2016 року за ст. 51 
КУпАП виявлено 470 адміністративне правопорушення. За порушення встановлених 

правил адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП) складено 1178 адміністративних 

протоколів. 

Виявлено 1541 адміністративне правопорушення за виготовлення, зберігання 

самогону та апаратів для його вироблення (ст. 176 КУпАП), 132 - за збут самогону 

(ст. 164-16 КУпАП). 

З метою недопущення втягнення дітей у пияцтво, його попередження у дитячому 
середовищі постійно проводиться профілактична робота, направлена на виявлення 

дорослих осіб, які залучають дітей до вживання спиртних напоїв. 

Силами підрозділів ювенальної превенції відділів, відділень поліції області упродовж 
минулого року до адміністративної відповідальності за 

ст. 180 КУпАП притягнуто 58 дорослих осіб. 

Проводяться профілактичні заходи з виявлення та постановки на облік осіб, які 
вчиняють насильство в сім’ї, ведуть антигромадський спосіб життя. За вчинення 

насильства в сім’ї за ст. 173-2 КУпАП складено 3003 адміністративних протоколи. 

За втягнення дорослими особами неповнолітніх у протиправну діяльність     (ст. 304 

КК України) упродовж 2016 року відкрито 34 кримінальних провадження. 

Працівниками підрозділів ювенальної превенції складено 1452 адміністративних 

протоколи, у т.ч. 277 відносно неповнолітніх. 

Спільно з представниками служб у справах дітей обласної, районних 
держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад постійно проводиться 
профілактична робота з «кризовими» сім’ями, забезпечується систематична 

перевірка умов проживання та виховання в них дітей. 

Уживаються заходи щодо виключення несприятливого побутового оточення в 
неблагополучних сім’ях, де виховуються діти, притягнення до відповідальності 

батьків, які не виконують належним чином своїх обов’язків. 



До територіальних органів поліції доставлялося 123 підлітки, у тому числі  83 – за  
вчинення кримінальних та 16 – адміністративних правопорушень. На 

профілактичному обліку за вчинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень перебувало 209 дітей. 

У розшуку перебувало 238 дітей, у тому числі 2 – минулих років. За фактами 
безвісного зникнення відкривалось 23 кримінальних провадження  за   ст. 115 КК 

України. 

З метою стабілізації криміногенної ситуації в дитячому середовищі  структурними 
підрозділами поліції Житомирщини спільно із представниками місцевих органів 
освіти і науки, громадськості здійснюється правоосвітня та роз’яснювальна робота 

серед дітей та молоді. Зокрема, упродовж року для учнів загальноосвітніх закладів 
області, а в літній період для відпочиваючих у таборах, на системній основі 
проводилися профілактичні лекції, іміджеві акції, конкурси з правоохоронної 

тематики, а також екскурсії до музею ГУНП. 

  

Безпека дорожнього руху 

На автошляхах області відмічається збільшення числа ДТП, загиблих і травмованих 
у них осіб. Зареєстровано 1472 дорожньо-транспортних пригоди, в яких 200 осіб 

загинуло та ще 1599 – отримали тілесні ушкодження. 

Працівниками поліції, на яких покладені функції із забезпечення безпеки 
дорожнього руху, виявлено 6029 порушень Правил дорожнього руху, у тому числі 

692 за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. 


