
РІШЕННЯ № 2 колегії служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації «Про стан злочинності та 

результативності роботи з питань запобігання вчиненню дітьми 

правопорушень» від 22.12.2017 

 
У період з січня-грудня 2017 року відбувся ріст злочинності серед 

неповнолітніх. Так, на кінець року за оперативними даними неповнолітні 

вчинили 484 злочини, що на 160 злочинів більше, ніж протягом 2016 року (324 

злочини). Показник збільшення становить 49,4%.  

Збільшення злочинності у порівнянні з 2016 роком відбулося за такими 

показниками, як особливо тяжкі злочини (у 3 рази), тяжкі злочини (на 66,7%), 

тяжкі тілесні ушкодження (у 3,5 рази), крадіжки (на 58,2%), грабежі (у 2,1 

рази), наркозлочини (на 40%), шахрайство (на 30,8%), хуліганство (на 44%).  

Зменшення злочинності відбулося за такими показниками, як розбої (на 

27,7%), крадіжки з квартири (на 14,3%).  

Динаміка збільшення злочинності серед неповнолітніх у порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року спостерігається на території 18 районів, міст 

області та 6 районів м. Харкова, а саме: на території Богодухівського  (у 7,7 

разів), Близнюківського (на 100%), Дворічанського (на 100%), Борівського (на 

100%), Валківського (на 100%), Зміївського (на 100%), Золочівського (на 

100%), Ізюмського (у 13,6 разів), Красноградського (у 8 разів), Кегичівського 

(на 100%), Краснокутського (на 20%), Куп’янського (на 61,1%), 

Первомайського (у 2,3 рази), Сахновщинського ( на 14,3%),  Харківського (на 

84,2%), Печенізького (на 100%), Чугуївського (у 3,5 рази) районів області, м. 

Люботин (на 100%), Немишлянського (на 33,3%), Московського (на 47,80%), 

Шевченківського (у 2,3 рази), Київського (у 2,1 рази), Індустріального (на  

9,5%), Слобідського (у 3,4 рази) районів м. Харкова. 

Зменшився показник злочинності у порівнянні з 2016 роком (по злочинах 

загально кримінальної спрямованості серед неповнолітніх) у 6 районах області 

та 3 районах м. Харкова, а саме: у Балаклійському (на 50%), Барвінківському 

(на 25%), Вовчанському (на 25%), Дергачівському (на 13,3%), Лозівському (на 

15,2%), Нововодолазькому  (на 42.9%) районах області та  Основ’янському (на 

22,2%), Новобаварському (на 33,3%), Холодногірському (на 35,3%) районах м. 

Харкова. 

Показники вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у 2017 році від 

загальної кількості правопорушень складають: у Балаклійському – 5 злочинів 

(38%), Барвінківському – 1 злочин (16,6%),  Близнюківському – 3 злочини (42,5 

%), Богодухівському – 11 злочинів (47,8%), Валківському – 6 злочинів (100%), 

Вовчанському – 2 злочини (22%), Дворічанському – 4 злочини (80%), 

Дергачівському – 7 злочинів (53,8%), Зміївському –5 злочинів (31%), 

Золочівському – 9 злочинів (90%), Ізюмському – 17 злочинів (68%), 

Кегичівському – 1 злочин (16,6%), Красноградському – 5 злочин (62%), 

Краснокутському – 4 злочин (66%), Куп’янському – 9 злочинів (31%), 

Лозівському – 10 злочини (35,7%), Нововодолазькому – 1 злочин (25%), 

Первомайському – 13 злочинів (68%), Печенізькому – 1 злочин (100%), 
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Сахновщинському – 1 злочин (12.55), Харківському – 25 злочинів (71%), 

Чугуївському – 9 злочинів (64%), м. Люботин – 4 злочини (66,6%). 

Найбільша складова тяжких злочинів (більше 50% від загальної кількості 

правопорушень) у Валківському, Дергачівському, Дворічанському, 

Золочівському, Ізюмському, Красноградському, Краснокутському,  

Первомайському, Печенізькому, Харківському, Чугуївському районах області 

та м. Люботин. 

У районах м. Харкова тяжкі та особливо тяжкі злочини за участю 

неповнолітніх скоєно у Немишлянському  – 10 злочинів (62%), Московському  - 

16 злочинів (37%), Шевченківському – 9 злочинів (56,2%), Київському – 12 

злочинів (48%), Новобаварському – 4 злочин (100%), Холодногірському - 2 

злочини (18,8%),  Індустріальному – 6 злочинів (26%), Слобідському – 3 

злочини (22%) районах м. Харкова. 

 Протягом 2017 року до кримінальної відповідальності притягнуто 318 

неповнолітніх, які вчинили злочини (торік притягнуто до відповідальності  257 

неповнолітніх), що на 23,7% більше. 

 З них: учнів середніх шкіл – 122 особи (110 осіб у 2016 році), що на 10,1% 

більше; учнів ПТУ – 84 особи (74 особи у 2016 році), що на 13,5% більше; 

студентів ВУЗів – 21 неповнолітніх (11 осіб у 2016 році), що на 52% більше; 83 

неповнолітніх, які ніде не працюють та не навчаються (51 особа у  2016 році), 

що на 62,7% більше.  

  Збільшилась кількість неповнолітніх, які вчинили злочини у стані 

алкогольного сп’яніння (10 осіб у 2016 році проти 18 осіб на кінець 2017 році).  

За звітний період також збільшився показник участі неповнолітніх у 

кримінальних правопорушеннях порівняно з 2016 роком у 18 районах та містах 

області, 3 районах м. Харкова, а саме: Богодухівському – у 6,7 рази, 

Близнюківському – на 100%, Борівському – на 100%, Валківському – на 100%, 

Великобурлуцькому – у 2 рази, Вовчанському – у 2,3 рази, Дворічанському – на 

100%,  Зміївському – на 100%, Золочівському – у 2,5 рази, Кегичівському – на 

100%, Кегичівському – на 100%, Красноградському – у 6 разів,  Куп’янському – 

на 40%, Краснокутському – у 2,5 рази, Нововодолазькому – на 100%, 

Сахновщинському – у 2 рази, Первомайському – на 16,7%, Печенізькому – на 

100%,Чугуївському – у 2 рази районах Харківської області та  м. Люботин – на 

100%.  

Разом з тим, у 2017 році зменшилась кількість неповнолітніх, які вчинили 

кримінальні правопорушення у наступних районах області: у Балаклійському, у 

Барвінківському – на 60%, Великобурлуцькому – на 33% у Дергачівському – на 

45,5%, Ізюмському – на 11%, Лозівському – на 10,7%,Нововодолазькому – на 

37%,  Первомайському – на 67%, Харківському – на 5,3%, Шевченківському – 

на 100% районах області. 

Зменшилась кількість правопорушників в Основ’янському – на 57%, 

Немишлянському  - на 8,3%, Новобаварському - на 60%, Слобідському – на 

50% районах м. Харкова. 

З метою поліпшення ситуації з профілактики протиправних дій за участю 

неповнолітніх, служби у справах дітей місцевих органів влади спільно з 
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відділами освіти, охорони здоров’я, відділами у справах сім’ї та молоді, 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділами ювенальної 

превенції проводять роботу по своєчасному виявленню дітей, які виховуються в 

сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, постановці  на облік і 

перевірці умов проживання, утримання та виховання в них дітей, надання їм 

адресної допомоги.  

Відомості про дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають в 

складних життєвих обставинах, до служб у справах дітей місцевих органів 

влади надходять від співробітників поліції, працівників закладів охорони 

здоров’я, закладів освіти, органів місцевого самоврядування, громадськості. 

Протягом 2017 року на профілактичному обліку районних, міських служб 

у справах перебувало 1374 дитини, які виховуються у 718 сім’ях, що 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

 Вищезазначене свідчить про необхідність посилення роботи з 

профілактики правопорушень серед дітей усіх причетних до цього структур 

структур, та про необхідність вичвлення причин та умов, що є чинниками росту 

злочинності серед дітей. 

 
 
Заслухавши доповідь начальника відділу ювенальної превенції 

Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області  

(Хоменко А.М.) з питання стану злочинності та результативності роботи з 

питань запобігання вчиненню дітьми правопорушень вирішили: 

 

1. Керівникам служб у справах дітей винести на розгляд апаратних нарад, 

координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів районних 

державних адміністрацій, міських рад питання стану злочинності серед 

неповнолітніх за підсумками 2017 року 

Термін: січень-лютий 2018 року 

 

2. Рекомендувати Харківському обласному центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді спільно зі службою у справах дітей обласної державної 

адміністрації підготувати методичний захід з питань взаємодії по роботі з 

дітьми, які перебувають у конфлікті із законом. 

Термін: ІІІ квартал 2018 року 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                             О.В. Шевченко 


