ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23.01.2018 р. № 1
Про стан законності та боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку за результатами
діяльності поліції у 2017 році.
Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Вирішили: 1. Інформацію про стан законності та боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку за результатами діяльності поліції у 2017 році прийняти до відома
(додається).
2. Заслухати начальника Лохвицького відділу поліції на 33-му пленарному засіданні
ради.

Міський голова

В. Сидоренко

Аналітична довідка
Про оперативну обстановку на території міста Заводське за 12 місяців 2017 року.
З метою посилення протидії злочинності, вживаються заходи щодо реагування на всі
скарги громадян, проводяться профілактичні заходи з антигромадським елементом,
активізується боротьба зі злочинністю, покращується взаємодія з населенням.
За останні роки спостерігається ріст реєстрації заяв та повідомлень.
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Реєстрація до ЄРДР кримінальних правопорушень
Виходячи з аналізу оперативної обстановки протягом 2017 року до ЄРДР зареєстровано
136 кримінальних правопорушення у порівнянні з 185 за аналогічний період 2016 року, що на
26,4 відсотки менше.
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По видам
- раптова смерть – 10
- тяжкі тілесні ушкодження – 1
- інші тілесні ушкодження – 33
- крадіжка – 46,
- грабіж – 1
- розбій – 1
- шахрайство – 11,
- привласнення, розтрата майна – 1
- пожежа – 2,
- дорожньо-транспортна пригода – 4
- заволодіння автотранспортом – 3,
- незаконний обіг наркотиків – 18
- інші – 5

залишаються не розкритими – 24
залишаються не розкритими – 6
залишається не розкритим – 1
залишаються не розкритими – 2

2017

Про стан застосування адміністративного законодавства.
Протягом 2017 року співробітниками Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області
виявлено 248 адміністративних правопорушення та складено адміністративні протоколи, серед
яких:
-

порушення правил дорожнього руху – 51
керування ТЗ в стані алкогольного сп’яніння – 5
вчинено насилля в сім’ї – 3
куріння в невстановлених місцях – 73
виготовлення самогону – 7
розпиття спиртних напоїв у громадських місцях – 87
розпиття спиртних напоїв на виробництві – 2
не виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей – 9
порушення правил перереєстрації мисливської зброї – 10
інші – 1

Начальник Лохвицького ВП
ГУНП в Полтавській області
майор поліції

С.М.Сергієнко

