
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  24 квітня 2020 року                                 №  476 

смт Голованівськ 

 

Про  звіт керівника Голованівського  

районного відділу поліції ГУНП  

в Кіровоградській області 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»:  

 

                                            районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 Інформацію керівника Голованівського районного відділу поліції 

ГУНП в Кіровоградській області О.Клименка про результати оперативно - 

службової діяльності Голованівського ВП за  2019  рік взяти до відома. 

 

 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

 про результати оперативно - службової діяльності Голованівського ВП за підсумками 2019  

року,  завдання щодо посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення належної охорони 

публічного порядку 
 

Протягом 12 місяців 2019 року до Голованівського відділу поліції надійшло 3299 

повідомлень громадян(3719-2018).   

По 261 зверненню, слідчими Голованівського ВП відомості внесено до ЄРДР (358-2018), 

по 142 фактам вчинення кримінальних правопорушень  особи, які їх вчинили, встановлені.  

Оперативна обстановка в районі залишається стабільною та контрольованою, без різких 

негативних коливань динаміки. 

 Аналіз структури злочинності свідчить, що основну частину   злочинності становлять 

злочини  майнової (крадіжки) та насильницької спрямованості, зокрема нанесення легких тілесних 

ушкоджень. Також проведеним аналізом встановлено, що значно зменшилась  (на 45,0%) в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість скоєних  злочинів проти власності, 

зокрема крадіжок.   Протягом 12 місяців 2019 року із всіх зареєстрованих кримінальних 

правопорушень 126 пов’язані із  викраденням чужого майна (229-2018).  

Протягом 12 місяців 2019 року поліцейськими відділу поліції було встановлено 

причетність осіб до скоєння 62 крадіжок майна громадян (116-2018). Також за 12 місяців п.р. до 

відділу поліції надійшло 9 повідомлення про здійснення незаконного заволодіння транспортними 

засобами (2018-12). За результатами розслідування кримінальних проваджень за 2 фактами 

незаконного заволодіння т.з. особа встановлена, по іншим фактам розслідування триває.   

Протягом 12  місяців п.р. вжито заходів щодо виявлення та документування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів. За ст. 263 КК України 

відкрито 11 кримінальних проваджень за результатами розслідування яких винних осіб 

притягнуто до кримінальної відповідальності.  

За результатами діяльності відділу щодо протидії наркоманії відкрито 29 кримінальні 

провадження. За ст. 309 КК відкрито 26 кримінальних проваджень. В ході проведення на території 

Голованівського району оперативно-профілактичного відпрацювання «Мак» виявлено та 

задокументовано 3 кримінальних правопорушення, передбачених ст. 310 КК України. 

З метою протидії здійснення незаконної вирубки лісових насаджень, працівниками відділу 

поліції протягом 10 місяців п.р. розпочато 4 кримінальні провадження за ст. 246 КК України, за 

результатами розслідування яких по 2 фактам винних осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності по іншим 2 фактам розслідування триває.  

Протягом 2019 року поліцейськими Голованівського ВП складено 1640 адміністративних 

протоколів, з них 69 адміністративних протоколів за фактом керування транспортними засобами у 

стані сп’яніння. 

Протягом 2019 року, в рамках фінансування заходів районних Програм профілактики 

злочинності на території Голованівського району, з місцевих бюджетів профінансовано коштів на 

загальну суму 120 тис. гривень, 

кошти безпосередньо направлені з місцевого до державного бюджету на покращення матеріально-

технічного становища підрозділу поліції.  . 

За сприяння керівництва ГУНП в області в приміщенні РСО в 2019 році придбано та встановлено 

вогнетривкі двері, з відповідним класом вогнестійкості – на суму  

8 тис. 500 гривень. Окрім цього, за рахунок субвенції в 2019 році встановлено сертифіковану 

протипожежну сигналізацію на загальну суму 57 тис. 450 гривень. За рахунок субвенції в 2019 

році придбано запчастини до службового автотранспорту на загальну суму –  30 тис. гривень. 

Окрім перерахованих заходів, в 2019 році придбано: два комп'ютери  за рахунок субвенції на 

загальну суму 20 тис. 50 гривень. 

 

 

Т.в.о. начальника відділу поліції 

підполковник поліції       Олексій РУДЕНКО 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


