
12. Захист прав і свобод громадян, 

забезпечення законності та правопорядку 

 

Протягом 2017 року зусилля Лиманського відділення Слов'янського відділу ГУ 

Національної поліції в Донецькій області були зосереджені на вдосконаленні роботи з 

дотримання обліково - реєстраційної дисципліни при прийманні та реєстрації заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, прийняття законних процесуальних 

рішень у встановлені строки. 

В звітному періоді у Лиманському ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій 

області зареєстровано до Журналу Єдиного обліку відділення поліції 11591 заяву та 

повідомлення громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

В звітному періоді зареєстровано: тяжких та особливо тяжких злочинів - 307, 

навмисних вбивств - 2, тілесних ушкоджень легкої та середньої тяжкості - 15, 

пограбувань - 6, розбійних нападів - 5, крадіжок - 476, крадіжок з осель громадян - 48, 

шахрайств - 38, випадків з хуліганства - 1, дорожньо-транспортних пригод - 13, ДТП зі 

смертю - 1, незаконне заволодіння автомобілем - 7, наркозлочинів - 80 фактів, 

незаконне зберігання зброї та вибухівки - 52. 

На території обслуговування Лиманського ВП проводились профілактичні 

заходи під умовними назвами “Розшук”, “Мак”, “Зброя, вибухівка”, оперативно-

профілактичне відпрацювання “Мігрант”. 

Побутова злочинність. 

З метою вжиття попереджувальних заходів по недопущенню злочинів відносно 

осіб похилого віку здійснювалося щодобове відпрацювання інформації про вчинення 

тяжких злочинів. Дільничними інспекторами міліції під час здійснення по квартирних 

та подвірних обходів виявлено самотніх громадян похилого віку, які потребують 

соціального захисту. 

Всього протягом 9 місяців 2017 року працівниками Лиманського ВП складено 

2225 адміністративних протоколи. 

В звітному періоді на реалізацію заходів, пов’язаних з захистом прав і свобод 

громадян, забезпечення законності та правопорядку, з бюджету громади направлено 

500,0 тис. грн.



Заходи 
щодо захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку Лиманської ОТГ за 2017 рік 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

держав-

ного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 

інших 

джерел 
обласного 

бюджету 

міського 

бюджету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фінансування заходів по 

Лиманському ВП Слов'янського ВП 

ГУНП в Донецькій області: ремонт 

службових автомобілів 

Протягом 

року 

Лиманське ВП 

Слов’янського ВП 

ГУНП в Донецькій 

області 

100,0 

100,0 

- - 100,0 

100,0 

- - Для здійснення 

швидкого 

реагування на 

заяви та 

повідомлення про 

скоєні 

правопорушення та 

інші події, 

збільшення 

кількості нарядів 

по охороні 

громадського 

порядку та 

автопатрулів, 

збільшення 

кількості виїздів 

груп швидкого 

реагування 

Придбання комп’ютерної та 

оргтехніки 

Протягом 

року 

Лиманське ВП 

Слов’янського ВП 

ГУНП в Донецькій 

області 

100,0 

100,0 

- - 100,0 

100,0 

- - Для швидкого 

реагування на 

заяви та 

повідомлення 

громадян про 

скоєні 

правопорушення та 

скорочення часу 



перевірки осіб за 

обліковими базами  

Придбання паливно-мастильних 

матеріалів 

Протягом 

року 

Лиманське ВП 

Слов’янського ВП 

ГУНП в Донецькій 

області 

150,0 

150,0 

- - 150,0 

150,0 

- - Для здійснення 

швидкого 

реагування на 

заяви та 

повідомлення про 

скоєні 

правопорушення та 

інші події, 

збільшення 

кількості нарядів 

по охороні 

громадського 

порядку та 

збільшення 

кількості виїздів 

груп швидкого 

реагування 

Придбання комп'ютерної та 

оргтехніки 
Протягом 

року 

Лиманський  

районний відділ 

Управління Служби 

безпеки України в 

Донецькій області 

40,0 

40,0 

- - 40,0 

40,0 

- - Забезпечення 

надійного 

функціонування 

підрозділу 

Придбання фототехніки Протягом 

року 

Лиманський  

районний відділ 

Управління Служби 

безпеки України в 

Донецькій області 

35,0 

35,0 

- - 35,0 

35,0 

- - Забезпечення 

надійного 

функціонування 

підрозділу 

Паливно-мастильні матеріали та 

запчастини 
Протягом 

року 

Лиманський  

районний відділ 

Управління Служби 

безпеки України в 

Донецькій області 

75,0 

75,0 

- - 75,0 

75,0 

- - Забезпечення 

надійного 

функціонування 

підрозділу 

Всього:   500,0 

500,0 

  500,0 

500,0 

   

 


