
Реєстрація та розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші 

події. 
 

Зареєстровано 197 тис. 410 заяв, повідомлень про вчинення кримінальних 
правопорушень та інших подій. 
У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 1611,2 (у 2017 році 1447,2) таких 

заяви та повідомлень. 

Із загального числа заяв і повідомлень 22 тис. 946 – з ознаками кримінальних 
правопорушень. До ЄРДР зареєстровано 18 тис. 015 кримінальних 
правопорушень. 

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (174464) 
розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 171 тис. 793 
звернення, з них у 2671 випадку розгляд матеріалів завершено складанням 
адміністративних протоколів, 3671 – зареєстровано в ЄРДР, 3782 – передано до 
інших ОВС, 6155 – приєднано до інших ЄРДР та 154 тис. 727 – за висновком 
(мотивованим рапортом списано до справи). 
Фактів внесення інформації до ЄРДР у термін понад 24 години не допущено. 

Загальна характеристика стану злочинності. 
Зареєстровано до ЄРДР (без урахування закритих) 13 тис. 762 кримінальних 
правопорушення (- 4,5%), у тому числі 5181 –  тяжких та особливо тяжких (- 
14,3%). 

Рівень злочинності на 10 тис. населення – 112,3 (у 2017 році 116,7) кримінальних 
правопорушення (без урахування закритих), у тому числі тяжких та особливо 
тяжких – 42,3 (у 2017 році 49,0) (без урахування закритих). 

Зареєстровано 527 (- 14,7%) кримінальних правопорушень, учинених у 
громадських місцях (без урахування закритих), що становить 3,8% від загальної 
кількості облікованих протиправних діянь, у тому числі 375 (- 12,0%) – на вулицях, 

у парках і скверах або 71,2% від числа зареєстрованих у громадських місцях. 

Викрито 4250 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з них 197 
неповнолітніх, 514 жінок, 67 осіб, на момент учинення протиправного діяння 
перебували у стані алкогольного сп’яніння, 1501 - раніше скоювали злочини. 

Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове 
розслідування, 2850 або 44,0% учинено особами, які раніше скоювали злочини, 
304 або 4,7% – групою осіб, 106 або 1,6% – у стані алкогольного сп’яніння та 238 

або 3,7% – неповнолітніми або за їх участю. 

Від злочинних проявів потерпіло 7 тис. 332 громадянина. Жертвами скоєння 
злочинів стали: 165 дітей, 2649 жінок, 1310 пенсіонерів. Унаслідок учинення 

відносно них кримінальних правопорушень загинуло 255 осіб. 

У порівнянні з минулим роком на території обслуговування на 4,5% (з 14413 до 
13762) зменшилась кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, з них: 
умисних тяжких тілесних ушкоджень (- 21,6%; з 88 до 69), у тому числі, що 
спричинили смерть потерпілого (- 42,8%; з 35 до 20), крадіжок (- 5,7%; з 7702 до 



7260), у тому числі з квартир (- 27,3%; з 875 до 636), грабежів (- 17,7%; з 424 до 
349), розбоїв (- 12,6%; з 79 до 69), шахрайств                    (- 21,9%; з 974 до 760), 
незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами (- 16,3%; з 208 до 174), порушень правил безпеки дорожнього руху (- 
22,5%; з 417 до 323), у тому числі, що спричинили смерть потерпілого (- 2,7 %; з 75 
до 73), незаконних заволодінь транспортними засобами (- 12,4%; з 330 до 289), 
хуліганств (- 12,1%; з 214 до 188). 

Менше вчинено кримінальних правопорушень у стані алкогольного сп’яніння (- 
64,2%; з 296 до 106) та неповнолітніми або за їх участю (- 25,4%; 
з 319 до 238). 

У порівнянні з минулим роком більше задокументовано кримінальних 
правопорушень, пов’язаних: з привласненням, розтратою майна або заволодінням 
ним шляхом зловживання службовим становищем (+ 23,4%; з 111 до 137), 
злочинів у сфері службової діяльності (+ 10,2%; з 196 до 216), хабарництв (+ 
75,0%; з 24 до 42), злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів (+ 
18,7%; з 96 до 114), злочинів у лісовому господарстві            (+ 16,7%; з 12 до 14). 

У порівнянні з минулим роком упродовж 12 місяців 2018 року збільшилася питома 
вага кримінальних правопорушень, за якими особам повідомлено про підозру, з 
числа зареєстрованих у звітному періоді на 0,9% (з 42,3% до 43,2%), з них: 
- умисних тяжких тілесних ушкоджень (+ 4,3%; з 94,3% до 98,6%), 
- у тому числі що спричинило смерть потерпілого (+ 3,6%; з 91,4% до 95,0%), 
- насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 
(+ 35,3%; з 55,6% до 90,9%), 
- крадіжок з транспортних засобів (+ 3,6%; з 27,6% до 31,2%), 
- грабежів (+ 0,8%; з 44,1% до 44,9%), 
- розбоїв (+ 7,3%; з 60,8% до 68,1%), 
- шахрайств (+ 0,5%; з 31,1% до 31,6%), 
- порушень правил безпеки дорожнього руху (+ 3,4%; з 40,8% до 44,2%), 
- незаконного заволодіння транспортним засобом (+ 11,6%; з 26,1% до 37,7%), 
- у тому числі автомобілями (+ 16,1%; з 31,4% до 47,5%), 
- хуліганств (+ 6,9%; з 49,5% до 56,4%), 
- злочинів у сфері господарської діяльності (+ 3,8%; з 40,0% до 43,8%), 
- хабарництва (+10,1%; з 54,2% до 64,3%), 
    - злочинів у лісовому господарстві (+ 13,1%; з 8,3% до 21,4%), 
- незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів 

(+ 1,0%; з 72,6% до 73,6%). 

Повідомлено про підозру 4314 особам (-0,2%), з них стосовно 239 (-19,5%) – 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 270 (+47,5%) – домашній 
арешт. 

Усього в січні-грудні 2018 року у провадженні слідчих перебувало  48 тис. 087  
кримінальних правопорушень, що залишилось на рівні 2017 року. 
До суду направлено 6 тис. 430 кримінальних правопорушень, у тому числі 5536 – з 

обвинувальними актами. 

Умисні вбивства 
Зареєстровано 65 умисних вбивств. 
Повідомлено про підозру по 59 вбивствам, що складає 90,8% (2017 рік – 91,1%). 



Закінчено розслідування по 56 (2017 рік – 47) кримінальним правопорушенням, з 
яких 15 -  категорії минулих років (2017 рік - 11). З обвинувальними  актами 
направлено до суду 49 кримінальних правопорушень. 

Умисні тяжкі тілесні ушкодження 
Зареєстровано 69 (- 21,6%; 2017 рік – 88) кримінальних правопорушень. 
Особи встановлені по 68 злочинам, що становить 98,6%. 
Закінчено розслідування по 78 (2017 рік – 84) кримінальним правопорушенням, з 
них 19 - категорії минулих років (2017 рік – 16). З обвинувальними актами до суду 
направлено 75 кримінальних правопорушень або 59,7% з числа тих, що 
перебували у провадженні. 

Тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками 
Зареєстровано 20 (- 42,9%; 2017 рік – 35) кримінальних правопорушень. 
Встановлені особи по 19 кримінальним правопорушенням або 95,0%. 
Закінчено розслідування по 24 (2017 рік – 30) кримінальним правопорушенням. До 
суду з обвинувальними актами направлено 23 кримінальних правопорушення або 
55,8% з числа тих, що перебували у провадженні. 

Кримінальні правопорушення проти власності (ст.ст. 185 – 198 КК України) 

Зареєстровано 7 тис. 260 крадіжок (- 5,7%; 2017 рік – 7702). 
До суду з обвинувальними актами направлено 2403 кримінальних 
правопорушення або 11,9% з числа тих, що перебували у провадженні. 
  
Серед зареєстрованих 1488 квартирних крадіжок, по 544 з них (або 36,6%) особи 
встановлені. 
Закінчено 573 кримінальних правопорушень, які направлено до суду, у тому числі 
515 – з обвинувальними актами. 

Грабежі 

Зареєстровано 349 (2017 рік – 424) кримінальних правопорушень про вчинення 
пограбувань. Динаміка реєстрації цих злочинів по відношенню до аналогічного 
періоду минулого року становить – - 17,7%. 
До суду направлено 176 кримінальних правопорушень, з них 160 - з 
обвинувальними актами. 

Розбої 
Кількість зареєстрованих розбоїв зменшилася на 12,7% (з 79 до 69). 
Закінчено розслідування по 48 кримінальним правопорушенням, які з 
обвинувальними актами направлено до суду. 

Шахрайства 
На 22,0% (з 974 до 760) зменшилася кількість шахрайств. Направлено до суду 258 
(- 23,0%; 2017 рік – 335)  кримінальних правопорушень, у тому числі 215 – з 

обвинувальними актами. 

Незаконні заволодіння транспортними засобами 
На 12,4% (з 330 до 289) зменшилася кількість незаконних заволодінь 
транспортними засобами. 



До суду направлено 102 кримінальних правопорушення, у тому числі 94 -  з 

обвинувальними актами або 9,2% з числа тих, що перебували у провадженні. 

Розшукова робота 

З початку 2018 року на території області розшукувалось 874 злочинця, з них 
розшукано 455. Залишок не розшуканих становить 411, утому числі 38 осіб, які 
ухиляються від військової служби. 

У розшуку перебувають 10 злочинців - за скоєння тяжких тілесних ушкоджень, 2 – 

ґвалтівники, 18 – за скоєння розбійних нападів, 21 – грабіжник та 5 – вбивць. 

Упродовж  2018 року встановлювалась доля 735 безвісно зниклих осіб, з них 
розшукано 323. У порівнянні з початком року залишок безвісно зниклих осіб 

зменшився на 2,1%. 

Встановлювались особистості 148 невпізнаних трупів, з них встановлено - 40. 

Залишок невстановлених осіб невпізнаних трупів становить 104. 

Протидія організованій злочинності та корупції 

Упродовж 12 місяців поточного року викрито 8 організованих злочинних груп (2017 
рік – 6), з них дві з міжрегіональними зв’язками та 1 з корумпованими зв’язками. 
Виявлено 33 особи (+83,3%), які учинили 33 злочини у складі організованих 
злочинних груп. 

За матеріалами працівників поліції до суду направлено 334 адміністративних 
протоколи про корупційні порушення.  Судом розглянуто  328 матеріалів, рішенням 
яких по 77 матеріалам накладено штрафні санкції на загальну суму понад 85 тис. 
грн. 
Закінчено розслідування 37 кримінальних правопорушень за фактами корупційних 
дій, які направлено до суду з обвинувальними актами. 

Протидія торгівлі людьми та злочинам у сфері суспільної моралі 
У провадженні слідчих перебувало 5 (2017 рік – 3) кримінальних правопорушень за 
фактами звідництва (ст. 302 КК України), з яких 3 направлено до суду. 
Зареєстровано 9 (2017 рік - 2) кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
ввезенням, виготовленням, збутом і розповсюдженням порнографічних предметів 

(ст. 301 КК України), з них 5 направлено до суду. 

  

Протидія наркозлочинності 

Без урахування закритих зареєстровано 502 (-26,6%) кримінальних 
правопорушення, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 

Завершено розслідуванням 397 кримінальних правопорушень, направлено до суду 

– 397, у тому числі 299 – з обвинувальними актами.    

Задокументовано 6 фактів організації або утримання місць для незаконного 
вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України), 86 фактів незаконного виробництва, 



виготовлення, придбання,  перевезення, пересилання чи збуту наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 

За закінченими розслідуванням кримінальними правопорушеннями вилучено 52,7 
кг наркотичних засобів, з них: 33,4 кг канабісу;   11,4 кг опію; 7,8 кг макової соломи; 

19,0 гр. метадону. Вилучено 35 кг прекурсорів та 45 гр психотропних речовин. 

Збут наркотиків 
Зареєстровано 86 кримінальних правопорушень (-9,5%), з яких повідомлено про 
підозру по 64, що складає 74,4%. Направлено до суду 71 кримінальне 

правопорушення з обвинувальними актами. 

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. 

Зазначені заходи дозволяють відслідковувати стан оперативної обстановки на 
вулицях та в інших громадських місцях, своєчасно реагувати на її ускладнення, 
направляти наряди груп реагування патрульної поліції (ГРПП) в місця вчинення 
злочинів і правопорушень. Упродовж січня-грудня 2018 року працівникам ГРПП 
області безпосередньо розкрито 522 кримінальних правопорушення та за участю – 

4835. 

Головним управлінням та підрозділами поліції області здійснюється контроль за 
обліком, наявністю та умовами зберігання зброї, боєприпасів і спецзасобів. 

З незаконного обігу вилучено 4 одиниці автоматичної зброї, 1 гранатомет, 4 
одиниці нарізної короткоствольної вогнепальної зброї армійського зразку, 15 
мисливських карабінів,  33 одиниці атипової гладкоствольної короткоствольної 
вогнепальної зброї, 6 одиниць саморобної зброї, 11 обрізів гладкоствольних  
мисливських рушниць, 4858 набоїв, 25 гранат, 21 боєприпас вибухової дії,  11,5 кг 

вибухових речовин. 

Усього виявлено 174 кримінальних правопорушення, пов’язаних із незаконним 
обігом зброї та вибухівки. До суду направлено 153 кримінальних правопорушення, 
з яких 87 – з обвинувальними актами. 

За порушення умов зберігання та терміну перереєстрації зброї працівниками 
відділів та відділень поліції області вилучено 2311 одиниць зброї, також вилучено 



за незаконне зберігання 73 одиниці. Громадянами добровільно здано 464 одиниці 
зброї. 
Особлива увага приділяється забезпеченню охорони публічного порядку, 

дорожньої безпеки під час проведення масових заходів, інших акцій. 

З початку року на території області відбулось 6 тис. 613 масових заходів, у яких 
взяли участь близько 994 тис. чоловік. Під час їх проведення повідомлень про 

вчинення (загрозу вчинення) терористичних актів не надходило. 

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 12 місяців 2018 
року дільничними офіцерами поліції за ст. 51 КУпАП виявлено 502 
адміністративних правопорушення. За порушення встановлених правил 
адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП) складено 3105 адміністративних 

протоколи. 

Виявлено 3856 адміністративних правопорушень за виготовлення, зберігання 
самогону та апаратів для його вироблення (ст. 176 КУпАП) та 297 - 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 поточного року до адміністративної відповідальності за ст. 180 КУпАП 
притягнуто 120 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 105 адміністративних протоколів на 
дорослих. За втягнення дорослими особами неповнолітніх у протиправну 

діяльність (ст. 304 КК України) відкрито 22 кримінальних провадження. 

Упродовж 2018 року неповнолітніми особисто або за їх участю скоєно  238 (- 
25,4%; 2017 рік – 319) кримінальних правопорушень. 

До суду направлено 238 кримінальних правопорушень, з них 224 - з 

обвинувальними актами. 

Працівниками підрозділів ювенальної превенції складено 3863 адміністративних 

протоколів, у тому числі 3442 відносно дорослих осіб та 421 на 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 підрозділів поліції доставлялося 93 підлітка, у тому числі  18 – за  вчинення 
кримінальних правопорушень та 53 – за вчинення адміністративних 
правопорушень. На профілактичному обліку за вчинення кримінальних і 

адміністративних правопорушень перебувало 165 дітей. 

У розшуку перебувало 390 дітей, у тому числі 3 – минулих років. За фактами 
безвісного зникнення відкривалось 33 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. Для учнів загальноосвітніх закладів області на системній 
основі проводились профілактичні лекції, іміджеві акції, конкурси з правоохоронної 

тематики. 

ГУНП в Житомирській області 


