
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про заслуховування інформації начальника 

Броварського міськрайонного відділу 

ГУ МВС України в Київський області 

Семі копа с.м. про стан законності 

та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари. 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадсь
кості про стан законності та заходи щодо ії зміцнення», Закону України «Про 

міліцію» ст.7, ч.13, та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності та 

правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника Броварського міськрайонного відділу ГУ МВС 
України в Київський області про стан законності та заходи щодо ії зміцнення 

в місті Бровари прийняти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням даНОІ'О рішення покласти на постійну КОМІСІЮ 
з питань законності та правопорядку. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

вІД 

И2 



ДОВІДКА 

«Про стан оперативно-службової діяльності на території 

обслуговуваllНЯ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області на 

протязі 9 місяців поточного 2011 року, дотримання стану законності та 

заходів щодо ії' зміt(llення.» 

Оперативно-службова діяльність Броварського міського відділу 

внутрішніх справ з обслуговування міста Бровари та Броварського району на 

протязі 9-ти місяців поточного 2011 року проводилась в умовах реформування 
та була спрямована на забезпечення заходів реалізації вимог Директиви 

Міністра внутрішніх справ щодо посилення боротьби зі злочинністю, 
забезпечення охорони громадського порядку, профілактику, попередження та 

розкриття злочинів на території обслуговування, на забезпечення захисту прав і 

свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, 

зміцненню дисципліни й законності серед особового складу, підвищення 

авторитету МІЛ1Цll серед населення, реформування ОВС в умовах 

демократичного розвитку суспільства у відповідності з вимогами Президента 

України, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління МВС України в 

Київській області. 

Виконання поставлених задач по боротьбі зі злочинністю та 

забезпеченню охорони громадського порядку було покладено на особовий 

склад Броварського МВ, штатна чисельність якого складає 315 співробітників, 
з яких 286 атестованого складу ( 215 офіцерів, 71 рядових) та 29 вільного 
найму. 

Розгляд заяв, повідомлень про злочини та пригоди, 

що вчинені або готуються 

За 9 місяців 2011 року до Броварського МВ надійшло 9304 заяв та 

повідомлень про злочини, що на 378 більше ніж за аналогічний період 2010 
року, коли було зареєстровано 8926 заяв та повідомлень. (динаміка +4,2 %) 

З зареєстрованих заяв прийнято рішень в порядку ст. 97 КПК України по 
9078 матеріалам, це на 377 матеріалів більше ніж за аналогічний період 2010 
року коли було прийнято рішення по 8701 матеріалах (динаміка +4,3 %) 

о Порушено кримінальні справи - 850 (9,4%) проти 1065(12,2 %) У 2010 
році. 

о Відмовлено в порушенні кримінальної справи - по 7518 матеріалах 

(82,8%) проти 6535 (75,1%) - У 2010 році. 
о Направлено матеріалів за належністю 693 проти 1064 У 2010 році 

(динаміка -34,9%) 
Розгляд заяв та повідомлень про злочини відбувався у строк: 

2011 рік 2010 рік 
о До 3 діб: 6356 (70%) 2364 (27,2%) 
о Від3хдоl0діб: 2722 (30%) 6337 (72,8%) 
о Понад 1 О діб: О О 



Оперативність прийняття рішень за окремими видами злочинів 

Броварський 
мв 

Область 

Незак 

Умисне заволод 

Вбивство ПУ Розбої ГрабеЖі Крадіжки Т3 Хуліганство 

до до З до З до З до З ВСЬ ДО З до3 

всього з діб всього діб ВСЬОГО діб всього діб всього діб ого діб всього діб 

5 4 15 14 6 6 62 56 1498 1424 51 49 1617 1550 
1591 З8 21 1572 1170 

109 96 129 91 97 65 65З З67 О 9601 О 8 7 8 

Прокурором скасовано постанов про відмову у порушенні кримінальної 
справи: 

• Всього 
• За ініціативою ОВС 

• З одночасним поруш. 

2011 рік 
490 (6,5% ВМ ) 
64 

• Для додаткової перевірки 

9 (1,8 % ВМ) 
481 (98,2% СВМ) 
Стан злочинності 

Зареєстровано Розкрито % Область 

поф-4 Розкриття 

Поф-4 

По всіх лініях 1228 648 52,8% 53,0% 
спрямованості 

По особливо 36 19 52,8% 59,7% 
тяжких 

По тяжких 575 266 46,3% 44,0% 
злочинах 

2010 рік 
508 (7,8 % ВМ) 

59 
31 (6,1 % ВМ) 
477 (93,9% СВМ) 

Розслідува Питома 

но вага 

розслід 

675 55,7% 

30 ~% 
295 51,7% 

Область 

60,2% 

64,2% 

51,6% 

Завдяки активізації роботи у поточному 2011 році в порівнянні з 

аналогічним періодом 2010 року відмічається зростання виявлених злочинів: 
По всіх лініях спрямованості: 

2010 рік 2011 рік динаміка % 
1214 1228 +1,2% 

обласний показник 

+6,6% 

~ ________ -jDУсього 

------; 

2010 2011р. 

зареєстровано по 

всіх лініях 
спрямованості 

DРозкрито по Ф.4. 



Тяжких 

2010 рік 
556 

злочинів: 

2011 рік 
575 

2010 2011р. 

динаміка % 
+3,4% 

Особливо тяжких злочuнів: 

2010 рік 2011 рік динаміка% 

28 36 +28,6% 

обласний показник 

+11,6% 

DУсього 
зареєстровано 

тяжких злочинів 

DРозкрито по Ф.4. 

DРозслідувано 

обласний показник 

-4,2% 

ОУСЬОГО 
----------------~ зареєстровано 

2010 2011р. 

особливо тяжких 

злочинів 

------1 DРозкрито по Ф.4. 

у 2011 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

було виявлено та зареєстровано таких злочинів: 

Питома вага 

2010 рік 2011 рік розкрито розкриття % 

Крадіжок: 

Державного майна 12 38 27 71,1 
Згвалтування Х 6 5 83,3 
ДТП зі смертельн 3 13 9 69,2 
Хуліганств 10 11 7 63,6 
Злочини пов'язані 118 150 140 93,3 
з незаконним обігом 

наркотиків 

ТТУ зі смертельними 1 2 2 100 
ПУ 8 10 9 90 



У звітному періоді завдяки профілактиці злочинності було досягнуто 

зменшення вчинення злочинів по наступним видам: 

розкрито % Область 
2010 рік 2011 рік по ф-4 розкриття 

по ф-4 

Вбивств 7 3 3 100 90,7 
Розбоїв 7 5 4 80 84,3 
Грабежів 101 47 25 53,2 49,6 
Незаконні 28 23 8 34,8 51,7 
заволодіння АМТ 

Крадіжки: 

Особистого майна 631 593 233 39,3 35 
з баз, складів, магаз 65 31 20 64,5 47,6 
з квартир, прив.буд 186 174 29 39,2 23,5 
з дач 22 5 2 40 24,6 
незаконне 11 8 7 87,5 88,2 
поводж. із зброею 

Також ВІДМІчається зменшення вчинення злочинів· 
201 О рік 2011 рік 

В стані сп'яніння 44 31 
Які раніше скоювали 53 41 
Побутові причини 17 3 
В громадських місцях 89 64 
Неповнолітніми 38 24 

р ОЗКQИТО злочиНІВ минулих J~ОЮВ 

Найменува Хулі 
Наркоз 3лоtІИНИ 

ння ВСЬОГО ТТУ Крадіжки дтп ганс 
лочини по БЕЗ 

регіонів тва 

Бровар. 41 1 18 10 2 4 2 

Робота слідства 

Протягом 9 місяців 2011 року в СВ Броварського МВ перебувало у 

провадженні 935 кримінальних справ. 
За цей же період часу закінчено досудове слідство по 357 кримінальних 

справах, що на 32 кримінальних справи більше ніж за аналогічний період 2010 
року коли було закінчено 325 кримінальних справ. 

Із числа закінчених справ: 338 кримінальні справи закінчено в порядку 
ст.225, 226 КПК України, 17 кримінальних справ направлені до суду для 
звільнення винної особи від відповідальності, 2 кримінальні справи закриті на 
підставі ст. 6 п.2 КПК України. 

Зупинено провадження всього по 377 кримінальних справах з яких 373 
кримінальні справи на підставі ст.206 п.3 КПК України, 3 кримінальні справи 
на підставі ст.206 п.] та ] кримінальна справа на підставі ст.206 п.2 КПК 
України. 



Протягом 9 місяців 2011 в порядку СТ.115 КПК України затримано 81 
особа із яких 63 особам обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 
Питома вага арештованих з числа затриманих складає 78 % (обласний 82%). 

РОЗШУКОВА РОБОТА 

встановлення особи громадян по невпізнаних трупах 

Перебувало 

на обліку 

торік 
шп. 

рік 

lНЯТО 

1 облік}' 

торік 
ПОТ. 

рік 

Залишилось 

на обліку 

динаміка 

lалишку 

невпізнаних 

трупів на кінець 

звітного місяця 

по відношенню 

до початку 

ро..:у, 

% 

м.Бровари 42 48 4 3 41 -2,38 

"т:'Q"6лзеть . .;' .46.('" 453 . 28 ;: . 27 

Розшук безвісно зниf(Jlих 

lнаХQДИЛDСЬ у 

розшуку 

безвісно 

llllJКЛНХ 

встановлено 

беlвіСllО 

lНИКЛНХ 

визнані СУДОМ 
померлим}! 

або беlвісно 

відсутніми 

1ЗЛИШОК 

нерозшуКflНИХ 

беlвісно ll1і1КЛИХ 

на кінеl!Ь 
lвітного періоду 

м.Бровари 37 28 

182 18 289 

Розшук злочинців, які переховувались від слідства, 

дізнання і суду 

м.Бровари 

знаходи

лось у 

розшуку 

lЛО'lИнuів 

66 

встанов

лено 

ЗЛО<IlШ-

Ilів 

23 

'-4'14 ",' 

залишок 

неРОlшуканих 

lЛО'llIнuів на 

кінеиь звітного 

періоду 

43 

динаміка lалишку 

неРОJшуканю, 

lлочинuів ІІа 

кінеиь lвітного 

періоду по 

відношенню до 

ПО'ІНТКУ рОК')'. 

% 

-12,2 

-14,8 

Злочинність серед неповнолітніх 

дина:ніка 

залишку 

неРОlшукаШIХ 

безвісно зниклих 

на кінець 

lBiTHoro періоду 
по відношенню до 

почаТI17}' року, 

% 

-3,44 

-0,69 

На обліку Броварського МВ всього перебуває ЗІ неповнолітній. Із них 

15 засуджені за скоєння злочинів, 12 - примусові заходи виховного 

характеру, 2 - звільнені 3 МПВ, 2-nред»явлено обвинувачення у вчиненні 

злочину. 



За 9 місяців 2011 року неповнолітніми вчинено 25 злочинів. За 

аналогічний період минулого 2010 року неповнолітніми вчинено 38 злочинів, 
що говорить про зниження дитячої злочинності. 

За 9 місяців було складено ЗЗО адміністративних протоколи, з яких72 
на неnовНОЛlтнlX та 161 д на орослих, з них: 

ст.КУnАП КЇЛьк-ть ст. КУnАП Кільк-ть 

ВіДНОСНО 113 Відносно 72 
дорослих неповнолітніх 

156 ч.2 17 51 1 
173-2 8 173-2 1 
180 7 173 9 
184 50 175-1 27 
44 3 178 32 
51 О 44 2 
178 53 
175-1 18 
173 1 

Результати боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів 

2010 2011 

рік рік 

Порушено кримінальних справ всього 118 150 

Розкрито по ф-4 107 140 

Питома вага розкриття по ф-4 Броварського МБ 90,7 93,3 

Питома вага розкриття по ф-4 область 93,2 91,4 

Розслідувано по ф-l.l 92 130 

% розслідування по ф-l.1 Броварського МБ 88,5 87,2 

% розслідування по ф-l.l Область 91,6 94,7 

Незаконне виробництво, придбання, зберігання, 26 32 

перевезення чи збут нарк. 

3 них: У тому числі збут наркотиків 19 12 

(ст. 307 КК) 

Зберігання наркотиків (ст. 309 КК) 81 105 

Посів або вирощування снотворного маку або 5 2 

конопель ( СТ.31 О КК ) 

Використання коштів здобутих від незак. обігу О 1 

нарк. (ст. 306 КК) 

Викрадення або привласнення О 2 

обладнання для виготовлення наркот. засобів 

ст. 313 КК 



ІПритоноутримування (ст.З!7 КК) 2 

Притягнуто осіб до адмінвідповідальності по ст. 44 31 

КУАП 

Оштрафовано осіб 25 

Накладено штраф на суму 8538 

Сплачено штрафів на суму 6082 

Всього на обліку в лікаря-нарколога перебуває 172 особи, 
категорія <<.Наркоман» - 114 
категорія «епізодичне вJlсиватщя» - 56 
з них: неповнолітніх - 2 категорія «Токсикоман» 

З 

28 

ІЗ 

4550 

4550 

Всього вилучено за 9 місяців 2011 року наркотичних засобів, 

психотропних речовин Їх аналогів та прекурсорів : 

2011 ріІ, 2010 рік 
Опій апетильований 1,288 г 5.43014 
Маріхуана 10000,6974 г. 9752.9 г. 
Метадон 5,62704 г. 0.9835 г. 

Амфетамін 4,1219 г 1.0273 г. 
Героїн - 0.0053 г. 
Макова солома - 471.25г. 

Метамфетамін 0,015г 0,0127г. 

Димедрол 40,0187г 0,4 г. 
Зопіклон 0,0225 гг 
Соляна кислота 2000 л 18249 кг 
Сірчана кислота 1,5 л 53 г. 
Лнгідрід оцтова кислота 441.82 г. 
Трамадол 95 пігулок 3,23 г -
Прекурсори 302 г. 

У звітному періоді працівниками Броварського МВ було виявлено дві 

нарколабораторії. За даними фактами порушено кримінальні справи за ст.З13 

КК України, фігурантів було затримано. 

Також виявлено 3 (три) факти «притоноутримання» за якими порушено 
кримінальні справи за ст. 317 КК України, фігурантів затримано. 

Виявлено 2 факти порушення встановлених правил обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в державних 

установах в результаті чого порушено кримінальні справи за ст. 320 КК 
України. 

Також було порушено 2 (дві) кримінальні справи за ст. 321 КК України 
( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, 

пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих 

речовин). 

На території м. Броварів району суб'єкти які мають ліцензію на 

культивування наРКОВМ1СНИХ рослин відсутні, а також суб'єктів 



господарювання, що здійснюють культивування без відповідної ліцензії 
виявлено не було. 

В період проведення оперативно-профілактичної операції з 23.05.2011 р 
по 21.06.2011 року Броварським МВ ГУМВС України в Київській області під 

час відпрацювання було здійснено 35 перевірок, під час яких на присадибній 
ділянці м. Бровари по вул. Оболонська N2 14 було виявлено незаконно висіяних 
рослин снотворного маку у кількості 132 окремих стебел з кореневищами. 

Надходження на територію м. Броварів та Броварського району 

наркотичних речовин через мережу «Інтернет» не виявлялись. 

- 03.03.2011 р. проведено профілактичне відпрацювання розважальних та 
навчальних закладів,здійснені профілактичні заходи з контролю за обігом 

підконтрольних речовин. 

- 17.03.2011 р. проведено операцію під умовною назвою« БАТИСКАФ» 
- 13.05.2011р. здійснено профілактичні заходи, спрямовані на протидію 

розповсюдження наркотичних речовин у розважальних закладах та місцях 

масового відпочинку громадян. 

- 23.05.2011 р. проведено операцію під умовною назвою «Мак-2011». 
- 19.05.2011 р. проведено операцію під умовною назвою« Генофонд». 
- 21.07.2011 р. проведено операцію під умовною назвою «Мережа» 

ПроФілактична робота з під обліковим елементом: 

На профілактичному обліку у Броварському МВ знаходиться 1336 осіб. 
Із них: 

- аДМІНнаглядних - 31 
- формальників - 76 
- раніше судимих - 336 
- хронічних алкоголіків - 125 
- осіб, які вчинили насильство в сім''ї - 432 
- психічно хворих - 5 
- засуджених до виправних робіт - 2 
- засуджених до громадських робіт - 1 
- засуджених з іспитовим сроком - 334 

з метою запобігання вчиненню ЗЛОЧИНІв у поточному році було 

проведено оперативно - профілактичне відпрацювання під умовною назвою 

«Нагляд». Під час проведення заходів був задіяний особовий склад підрозділів 

громадської безпеки, карного розшуку, кримінальної міліції у справах дітей, 

працівники ВБНОН із залученням членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку. 

З початку поточного року було здійснено 2106 перевірок раніше судимих 
осіб, із них: адміннаглядних - 984 перевірки, формально підпадаючих під 

адміннагляд - 503 перевірки, засуджених за злочини середньої та невеликої 

тяжкості та звільнених з місць позбавлення волі - 505 перевірок, засуджених до 
покарань не пов'язаних з позбавленням волі - 473 перевірки. 

Під час перевірок було виявлено 106 порушень обмежень та правил 
адміністративного нагляду. 

Було винесено 50 попереджень про можливість встановлення 

адміністративного нагляду особам, які формально підпадають під дію ЗУ «Про 



адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі» і з 
них повторно попереджено 12 осіб. 

З початку року було направлено 19 подань до суду про можливість 
встановлення аДМІНІстративного нагляду. Крім того до Броварського МВК 

було направлено 36 анкет та заяв раніше судимих осіб для внесення Їх 
персональних даних до бази «Соціальний супровід осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі», які потребують соціального супроводу. 

АДМІНЩЯЛЬНІСТЬ 

З початку року у Броварському МВ виявлено 7523 адміністративних 

правопорушень проти 5534 в минулому році, що на 1989 більше. 
По видам правопорушень: 

2010 2011 +\-
стА4 незаконні операції з наркотиками 5] 32 -19 
СТ.51 дрібна крадіжка 23 21 -2 
СТ.159 порушення правил торг. на ринках 60 7 -53 
СТ.160 торгівля з рук в неустановл. місцях 42 33 -9 
cT.l64 порушення порядку заннятя підприєм. діял. 4 9 +5 
СТ.l73 дрібне хуліганство 81 162 +81 
СТ. 173-2 насильство в сімї 400 428 +28 
СТ.175-1 куріння в недозв. місцях 447 143 - 304 
СТ.176 виготовлення самогону 48 15 -33 
СТ.178-1 розпиття алк. чи поява в гром міс. в пяному 231 ] 1527 -784 
СТ.180 доведення неповнол. до стануспяніння 7 7 О 

СТ.185 злісна непокора вимог. прац. міліції ]0 15 +5 
СТ.187 ПОРУШ. правил адміннагляду 97 106 +9 
cT.l92 поруш строків реєстр. зброї 62 88 +26 
СТ.197 проживання без паспорта чи реєстрації ]]80 3786 +2606 
СТ.203 порушення іноземцями правил ПРОЖ. 13 ] 126 -5 

Заступник начальника-

начальник штабуБроварського МВ 

ГУМВС України в Київській області 

підполковник міліції М. Ф. Клименко 


