Закарпатська обласна рада | Обласні обранці обговорили стан боротьби зі злочинністю, охорони грома
Copyright admin b.pash@outlook.com
http://zakarpat-rada.gov.ua/oblasni-obrantsi-obhovoryly-stan-borotby-zi-zlochynnistyu-ohorony-hromadskoho-poryadku-naterytoriji-krayu-za-2017-rik/

Обласні обранці обговорили стан боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку на території краю за 2017
рік
На другому пленарному засіданні 10 сесії облради депутати слухали та взяли до відома
інформацію «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку на території
Закарпатської області за 2017 рік». Інформував та відповів на низку запитань начальник Головного
управління Національної поліції у Закарпатській області Роман Стефанишин.

У документі зазначається, що протягом останніх років спостерігається постійне зростання кількості
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події на території області.
Ця тенденція продовжувалась і протягом 2017 року. У журналі єдиного обліку було зареєстровано
121 тис 255 звернень громадян ( 2016 – 114722).
Із зазначеної кількості 21 тис 470 звернень, з ознаками кримінальних правопорушень (2017 рік –
21393).
Слід зазначити, що найбільше заяв і повідомлень розглянуто групами реагування патрульної поліції
– 31,4% (38 тис 186), дільничними офіцерами поліції – 27 % ( 32 тис 891), працівниками слідства –
20,1 % (24 тис 465), кримінальної поліції – 8,2% (10 тис 060).
До матеріалів раніше облікованих кримінальних проваджень приєднано 2 тис 534 інформацій.
Направлено до інших органів поліції, під юрисдикцією яких знаходиться місце вчинення
кримінального правопорушення 52 перевірочні матеріали.
Відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" розглянуто 93 тис 137 заяв, які не містили ознак
кримінальних правопорушень. У 6 тис 657 випадках складено протоколи про адміністративне
правопорушення.
Стосовно стану розслідування кримінальних правопорушень, то упродовж минулого року у
провадженні слідчих ГУНП області знаходилось 32 962 кримінальних проваджень, що на 1,9 %
проваджень більше, ніж за аналогічний період попереднього року (2016 – 32339).
Закінчено 18 155 кримінальних проваджень, що на 10,8 % менше, ніж в минулому році (2016 –20
342).
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Питома вага закінчених проваджень становить 55,1 % від загальної кількості, які знаходились у
провадженні (у 2016 – 62,9 % ).
Зменшення закінчення кримінальних проваджень відбулося за рахунок зменшення закриття.
В інформації йдеться і про розслідування тяжких та особливо тяжких правопорушень, а також про
стан відшкодування заподіяних злочинами збитків. Так, всього протягом 2017 року по
кримінальним провадженням установлено матеріальних збитків на загальну суму 46 млн 547 тис
грн. З них відшкодовано 16 млн 400 тис грн або 35,2 % .Накладено арешт на майно на суму 15 млн
435 тис грн, або 33,2% .Забезпеченого відшкодування (у т.ч. пред’явлено цивільний позов) на суму
33 млн 467 тис грн або 71,9 %.
У документі детально висвітлено питання щодо стану обрання слідчими запобіжних заходів,
розкриття кримінальних правопорушень, розшуку злочинців, встановлення місцезнаходження
безвісно зниклих осіб, забезпечення публічного порядку та безпеки.
В обговоренні питання активну участь взяли депутати облради – Геннадій Москаль, Віктор Русин,
Петро Добромільський, Андрій Шекета, Йосип Борто.
У цілому «за» дане рішення проголосували 53 депутати.

Прес-служба облради

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

