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Загроза 
бойових 
дій 01 



Загроза  
бойових дій 

РІВЕНЬ 

ЗАГРОЗИ 

0 
 

ГОТОВНІСТЬ, 

ЗАХОДИ 
1.При оголошенні  сигналу “тривога”, увесь персонал переводиться на  

посилений режим несення служби. 

2.Персонал отримує  зброю, спорядження , засоби захисту. 

3.Щоквартально проводяться збори особового складу за сигналом  

“Навчальна тривога”. 

4.Після збору особового складу посилюється охорона адмінбудівлі та 

кімнати зберігання зброї . 

5.В разі необхідності  вводяться  в дію плани “Заручник”, “Гром”, 

“Сирена”. 

6.Створюється оперативний штаб для управління силами та засобами 

 

 

 

Що треба зробити? 

1.Забезпечити роботу різних каналів  
інформування населення про виникнення 
загроз – за допомогою ТВ, радіо, 
мобільного зв’язку, месенджерів. 

2.  Постійно оновлювати перелік установ 
та організацій яки потребують особливої 
уваги , охорони, або допомоги під час 
надзвичайних ситуацій.  або виникнення 
загрози бойових дій. 

3.Створити ініціативні групи населення та 
залучати їх до обговорення планів дій та 
навчань з реагування на загрозу в разі 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
бойових дій. 

 



Блок-пости 
/пости 
поліції 02 



ПРИЗНАЧЕННЯ 

БЛОК-ПОСТІВ / ПОСТІВ 

Виявлення осіб причетних до незаконних  
збройних формувань або до злочинів 

Запобігання перевезенню зброї та вибухівки 

Розшук авто з використанням АІС “Рубіж” 

Розшук вкрадених речей за допомогою АІС 
“Номерна річ” 

Блок-пости /пости  
поліції 

0 
КІЛЬКІСТЬ ПОДІЙ 

Cкарги населення 
та реагування (найбільш типові) 

Що треба зробити? 

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

0 
пости 

ПРИБЛИЗНА  
КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНОГО 
ТРАНСПОРТУ 

0 



Персонал 
поліції 03 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнено 52 працівників. Серед них: 

43 – за порушення службової дисципліни 

9 -  за невиконання вимог кримінально-
процесуального законодавства 

Персонал  
поліції 

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції 
постійно залучаються до несення 
служби на блок-постах та охороні 
адміністративних будівель, для 
охорони публічного порядку на 
масових заходах  

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Некомплект кадрів 

Перевантаження, що призводить 
до перевтоми 

Недостатній  освітній рівень 
працівників 

Неможливість надати 
працівникам повноцінний 
відпочинок у відповідності до 
трудового законодавства 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

З початку 2018 року у відділі 
поліції  прикомандированих 
працівника поліції інших ГУНП не 
було 

ДОДАНІ СИЛИ 

НЕКОМПЛЕКТ.  
НАВАНТАЖЕННЯ НА ОДНОГО  
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає  4 працівники 
(2,5 %) 

Найбільше не вистачає 
оперуповноважених СКП (30 %), 
що створює додаткове 
навантаження на працівників – 
один оперуповноважений 
обслуговує  3 села. 

За звітний період звільнено 13 
осіб за власним бажанням 

Відправлено на навчання 7 
кандидатів 

 

Нагороджено, заохочено.  За 
що? 
Загалом заохочено 7 працівників поліції. Серед 
них: 

3 - За розкриття тяжких злочинів  

3 – За сумлінне виконання службових обов’язків 

Серед заохочень були –премії, почесні грамоти, 
подяки від голови райдержадміністрації - 1 

 

 

114 

44 

152 КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

158 



Повідомлення 
громадян 04 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1707 

Швидкість прибуття поліції  на місце 
події 

Середній час прибуття: по місту – до 10 хв. 

По району –  від 19 до 22 хв 

 У відділі створено 1 СОГ 

1- працює на цілодобовій основі 

Щодобово для охорони публічної безпеки  залучається 
близько 25 поліцейських та співробітників державної 
служби охорони. Патрулювання території здійснюють 6 
нарядів, в середньому 5 одиниць автотранспорту 

 

 
Структура повідомлень  по видах 

Пограбування –  5.3 % 

Розбої –  1,2 % 

Крадіжки – 44,2 % 

Хуліганство – 0,7 % 

Угон – 1 % 

Шахрайство 1,9 % 

Повідомлення  
громадян 

19233 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  

ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 

ПРОТЯГОМ 10 СЕК. 
300 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 16816 

Розкрито тяжких злочинів  338 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 30 

5673 

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
дороги 05 



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ 

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП) 

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ 

ВАНТАЖНІ 

МОТО 

67 %  

19% 

14 % 

ЛЕГКОВІ 

Безпечні  
дороги 

Заходи з покращення 
ситуації (саме поліція, у співпраці) 

-Проведення зустрічей у навчальних закладах, 
автошколах та установах задля формування 
нетерпимого ставлення до керування авто на 
підпитку 

-Роздача пам’яток з переліком санкцій за 
порушення ПДР 

-Спільні з громадськістю рейди проти порушників 
правил паркування 

. 

ТОП -5  

АВАРІЙНО-  НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

1.Район міського ринку вулиці 
Ізмаїльська, Першотравнева 

2.Траса сполучення Одеса-Рені 

3.Траса Одеса-Монаші – район 
с.Прибрежне 

4.Траса Одеса_Білгород-Дністровський-
Старокозаче 

 

5.  

В  темну пору доби 

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ 

Причини 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Недотримання дистанції 

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора 

-Порушення правил проїзду перехресть 

 

 
ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ 524 

ЗАГАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ ДТП 

111 

22 

3 

189 

32 
УГОНИ 

ДТП 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 3 



Що треба зробити задля 
покращання безпеки руху у місті 
та районі 

 
- Провести обговорення змін 
транспортної інфраструктури міста 

-Клопотати перед органами місцевого 
самоврядування про: 

1.  відновлення та нанесення 
дорожньої розмітки, в тому числі 
пішохідних переходів 

2.Виділити додаткові зони паркування 
біля міського ринку 

3.Встановити обмежувачі швидкості 
(“лежачі поліцейські”) біля шкіл 

4. Покращити освітлення вулиць  

 

 

 

 

 

Безпечні  
дороги 

31.10 2018 року близько 21 години  в селі 
Випасне Білгород-Дністровського району  по 
вулиці Кишинівська біля автобусної зупинки 
«Церква»  водій автомобіля ВАЗ-211540 скоїв 
наїзд на пішохода , який від отриманих тілесних 
ушкоджень помер на місці. 
Пригоду зареєстровано до журналу обліку  
Білгород-Дністровського ВП за №16520  від 
31.10.2018 
 
05.11.2018 о 04:50 за адресою: район с. Красна 
Коса, траса Одеса-Рені між с.Красна Коса та 
Козацьке 18-річний  водій автомобіля марки 
ВАЗ 2115 не впорався з керуванням та виїхав в 
кювет де перевернуся в наслідок чого водій 
отримав т/у у вигляді рублена рана підборіддя, 
перелом нижньої щелепи, перелом лівого 
передпліччя, 41-річний  пасажир отримав т/у у 
вигляді рубленої рани голови, перелом лівої 
голені, та  43-річна пасажирка від отриманих т/у 
загинула на місці.  
Дане повідомлення зареєстровано до ЖЭО 
№16728 вiд 05.11.2018 
 
 
 
 
 

06.11.2018 о 19:19 за адресою: Білгород-
Дністровський район с. Шабо, на автошляху 
Одеса – Білгород-Дністровський, за 2-м 
шабським переїздом, сталась ДТП. 35_річний 
водій який керував а/м Мерседес скоїв наїзд на 
невідомого чоловіка, який від отриманих травм 
помер на місці. 
Дане повідомлення зареєстровано до ЖЭО 
№16821від 06.11.2018   
  
 В усіх випадках поліція своєчасно прибула на 
місце події, оформила ДТП. 
В ході розслідування було з’ясовано обставини 
подій, встановлено винуватців, підготовлено 
матеріали справи та передано в суд для 
розгляду та прийняття рішення. 
 
 
 
 
 
 

ПРИКЛАДИ ДТП 
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 



Безпечні 
вулиці 06 



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

12 
ХУЛІГАНСТВ 

Безпечні  
вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до відповідальності 

-Вік 17 – 50 років 

 

Хто жертви? 

Фактори ризику для жертв: 

-Стан алкогольно сп’яніння; 

-Рухався сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці 

-Мав при собі, або випадково демонстрував 
гроші, або коштовні речі 

 

 

ЗАТРИМАНО 

112 
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

41 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

20 ЗАТРИМАНО 

4 

1 

264 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

328608 грн. 



13 липня 2018 року близько 1 ночі 
біля ресторану «Одеса» двоє 
невідомих шляхом ривка відкрито 
заволоділи мобільним телефоном 26-
річного мешканця району.  
Виїздом на місце події та в  ході 
оперативно-розшукових заходів було 
встановлено осіб, які скоїли вказане 
правопорушення.Ними виявились 35 
та 38-річні жителі області. 
Чоловіків затримано. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 травня  по вулиці Соборна в місті 
Білгород-Дністровський троє осіб 
зайшли до будинку пенсіонерки, де  
скоїли відносно неї розбійний напад 
та заволоділи особистим майном 
потерпілої. В результаті отриманих 
тілесних ушкоджень жінка померла. 
Проведеними оперативно-
розшуковими заходами осіб, що 
вчинили вказаний злочин затримано, 
їм повідомлено про підозру та 
обрано запобіжний захід – тримання 
під вартою. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-За рахунок особистого часу, з числа 
особового складу відділу , збільшити кількість 
патрулів у означених місцях в темний час доби 

-Клопотати перед органами місцевого 
самоврядування про відновлення та 
покращення освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини 

-В рамках програми “Безпечне  місто 
встановити  14 камер відеоспостереження та 
вивести зображення на монітор ЧЧ – 
Надіслати листи головам сільських рад з 
рекомендацією про встановлення камер 
відеоспостереження в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини 

-Проводити роз’яснювальну роботу серед 
громадян, здійснювати виступи у ЗМІ за 
темами: «Як не стати об’єктом злочинного 
посягання» та «Первинні дії потерпілого у разі 
скоєння у відношенню нього злочину». 

--Звернутись з клопотанням до керівництва 
ГУНП в області про виділення приданих сил 
для забезпечення публічної безпеки в літній 
період в курортній зоні. 

 

Безпечні  
вулиці 

Центр міста. 

 

Район магазина АТБ, вул 
Миколаївська  

 

Район комунального ринку 

В літній період курортна зона: селища 
Сергіївка та Затока, села Курортне та 
Приморське 

За курортний сезон на території 
обслуговування відпочиває  більше 5 
мільйонів громадян. 

 

 

 

 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 



Було виявлено  32 факти 
нелегального продажу 
алкогольних напоїв. 

 Вилучено близько 290 
літрів алкоголю без 
акцизних марок. 

З незаконного обігу 
вилучено 270762 грами 
наркотичних речовин  

Виявлено та припинено 
діяльність 3 лабораторій з 
виготовлення наркотиків 

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

103 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

32 
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

-  залізнична станція міста; 

-Комунальний ринок 

-Район “магазину АТБ, вул. 
Миколаївська 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

На обліку поліції перебуває 739 
осіб,  з них: 

- 405 раніше засуджених 

-189  домашніх насильників  

- 27 осіб під адміністративним 
наглядом 

-118 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду : 

Проведено 1213 відвідувань за 
місцем проживання 

Було проведено 901 
профілактичну бесіду 

 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Що треба зробити? 

 
-Започаткувати нові напрямки 
профілактичної роботи з населенням; 

 

- Своєчасно ставити осіб на облік та 
під адміністративний нагляд 

 

- Збільшити кількість та якість 
проведення профілактичних 
перевірок за місцем мешкання осіб, 
які знаходяться на обліку в поліції; 

 

- Покращити виявлення та 
документування правопорушень, 
пов’язаних з вживанням алкогольних 
напоїв в публічних місцях, 
нелегальною торгівлею  

-Звернутись до міської ради з 
пропозицією про  обмеження часу  
продажу алкогольних напоїв з 20.00 
до 07.00  

137 



Безпечне  
житло, оселя 07 



РОЗКРИТО 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 146048 

196153 

18 

1 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

756 
КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

53 
ШАХРАЙСТВО 

Місце скоєння крадіжки 

Квартира 

Приватний будинок 

Дачі, гаражі 

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 

Вільний доступ 

Злам дверей, вікон, воріт 

 

 Види шахрайства 

-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет 

-Під виглядом працівників банківських структур 

-Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності 

Типова жертва 

-Людина, що нехтує правилами зберігання 
особистого майна 

-Людина, що шукає занадто “привабливі” 
пропозиції в Інтернеті 

-Занадто довірливі люди, або такі, що 
необізнані з особливостями роботи 
державних установ та банків  

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 1150128 

2797956 

211 

12 



Що треба зробити? 

-Розробити пам’ятку “Як не стати жертвою 
крадіїв та захистити своє майно” та 
розповсюдити  у ЗМІ та мережі Інтернет  

-Спільно зі ЗМІ провести інформаційну 
кампанію, спрямовану на захист 
персональних даних  громадян від шахраїв; 

-Розробити та запустити програму маркування 
особистого майна 

 

-Надіслано 12 запитів 
до банківських установ 
в рамках  досудових 
розслідувань 

 

-Надіслано 127 запитів 
до мобільних 
операторів 

 

-Проведено 25 
зустрічей з 
мешканцями району 
для роз’яснення 
ризиків за яких можна 

стати жертвою 
злочину. 

-Щодобово на 
території  
обслуговування 
відділу залучається 25 
співробітників поліції 
та державної служби 
охорони. Завдяки 
вказаним заходам на 
23 % зменшилась 
кількість скоєння 
тяжких та особливо 
тяжких злочинів та на 

26,7% зменшилась 
кількість скоєння 
крадіжок, в тому числі 
на 18, 3 % з 
помешкань громадян. 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 
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Безпека дітей 

1 
НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ  З 

ДІТЬМИ 

21 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
Складено 239 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих-192 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 183 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 3; 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 3 

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 6. 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 47: 

За вживання спиртних напоїв – 14 

За куріння у невстановлених місцях-24 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність- 11 

Розшукано 37 безвісно-зниклих неповнолітніх, за “гарчими слідами”- 31 

В дитячих закладах було проведено 187 лекцій та бесід на правову тематику та 

на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики 

булінгу. 

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ) 
Забезпечити неухильне виконання порядку розгляду звернень та повідомлень з 

приводу жорсткого поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

Проводити обстеження умов проживання дитини в разі скоєння насильства, 

жорстокого поводження з нею або існування реальної загрози його вчинення. 

Обстеження сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою 

виявлення фактів насильства в сім’ї відносно дітей та залучення їх до найгірших 

форм праці. 

Що треба зробити? 
Спільно з службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та безпритульних 

дітей, які жебракують.  

Проводити регулярно перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які 

перебувають на профілактичному обліку в з метою контролю їхнього поводження 

і місцезнаходження.  

Проводити бесіди з молодими  та майбутніми матерями щодо недопущення 

випадків травмування дітей в побуті 

37 Випадків зникнення 
дітей 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 6 

21 Злочинів проти дітей 

37 Знайдено дітей 

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям 

3 
•23 листопада 2018 року в селі Козацьке в в покинутому сільському 

будинку було виявлено тіло 7-річної дівчинки з ознаками 

насильницької смерті  Загиблою  виявилася місцева мешканка, яка 

жила у своїх родичів.  

Поліцейські відразу ж приступили до з’ясування обставин трагедії та 

встановлення особи, яка по-звірячому розправилася з дитиною, і вже 

протягом години вийшли на слід зловмисника. Він виявився 28-

річним громадянином сусідньої держави, який неодноразово 

притягувався до кримінальної відповідальності та наразі тимчасово 

проживав з родичами дівчинки. 

Спочатку чоловік не визнавав своєї провини та всіляко намагався 

уникнути відповідальності. Однак докази, зібрані правоохоронцями, 

виявилися переконливими, і зловмисник заговорив. Зі слів чоловіка, 

аби мала не пручалася, він спочатку придушив її, після чого відніс у 

покинутий будинок по сусідству та зґвалтував. Залишивши 

роздягнену дівчинку на підлозі, він пішов спати.  

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за 

статтями 152 ч.4 (зґвалтування), 153 ч.3 (насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом) та 115 ч.2 п.п.2,9,10 

(умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В його рамках 

призначено низку експертиз . Чоловікові повідомлено про підозру та 

обрано запобіжний захід – тримання під вартою 

Дане повідомлення зареєстровано до ЖЭО №17526 від 3.11.2018 
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Домашнє (сімейне)  
насильство 

254 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  З 
СІМЕЙ (СПІЛЬНО ЗІ СЛУЖБОЮ  У 
СПРАВАХ ДІТЕЙ) 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
238 

100% 

3 

281 

246 ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

Що треба зробити? 

-Проводити профілактичну роботу серед 
населення з роз’ясненням видів насильства та 
покаранням за його вчинення   

-Провести додаткове навчання з працівниками 
відділу з профілактики домашнього насильства 
(разом зі Службою у справах дітей, Центром 
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, 
громадськими організаціями) 

-Збільшити кількість відвідувань дітей за місцем 
проживання, навчання, з метою виявлення дітей, 
що страждають від насильства 

-У співпраці з соціальними службами здійснювати 
перевірки малозабезпечених сімей, сімей у яких 
проживають діти-інваліди та сімей відносно яких є 
інформація, що батьки зловживають алкогольними 
напоями та наркотичними речовинами. 

-Постійно здійснювати нагляд за сім’ями у яких 
фіксувались випадки зникнення дітей 
(самовільного залишення місця проживання)  

-Орієнтувати вчителів навчальних закладів на 
негайне повідомлення про вчинення насильства 
проти дитини. 
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36 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ 

6 
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКО

Ю 

10 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ 

3669 
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

15 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ 

35 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 

-посилити контроль за правилами 
зберігання та поводження з мисливською 
вогнепальною нарізною зброєю 

- Збільшити кількість перевірок 
залізничних вокзалів, автовокзалів, для 
перекриття каналів надходження ВЗ та 
вибухових  речовин; 

-Додатково інформувтаи громадян про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності за при добровільній 
здачі зброї. 

Поліцейські заходи 
-Відпрацювання залізничних вокзалів, 
автовокзалів, для перекриття каналів 
надходження ВЗ та вибухових  речовин; 

-- Перевірити за місцем мешкання учасників 
АТО, ООС та волонтерів на предмет виявлення 
та зберігання у них  зброї, вибухівки та 
боєприпасів;перевірка власників зброї за 
місцем мешкання;  Притягнення власників зброї 
до адміністративної, кримінальної 
відповідальності за порушення порядку, правил 
зберігання, обліку та перереєстрації зброї; 

-Вирішення питання щодо анулювання дозволів 
на право зберігання зброї за порушення 
власниками чинного законодавства; 140 

грамів вибухівки 
вилучено  

310 
Одиниць 

боєприпасів 
вилучено  
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Довіра громадян 
Що треба зробити? 

-Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення району;  

-Залучати громадян до участі в 
охороні громадської безпеки. 
Створити різні, в тому числі 
дистанційні та анонімні канали участі. 

-Покращити інформування жертв 
злочинів про хід розслідування їх 
справ; 

-Покращити якість спілкування 
поліцейських з громадянами; 

-Покращити якість інформування 
громади про безпекову сітуацію та 
роботу поліції в районі; 

 

10 % 

32 % 
НЕ ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  

РОБОЧИХ ГРУПАХ 

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 

З НАСЕЛЕННЯМ 

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ 

1598 

18760 1 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

2407 
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ 

За кожним зверненням проводиться ретельний 
розгляд та приймається обґрунтоване рішення 

Частина звернень розглядається за участі 
представників громадськості (членів груп 
безпеки) 

 

Протягом 2018 року поліцейські відділу  
забезпечували охорону публічної безпеки  під 
час проведення більше 150 масових заходів, 
акцій протесту , святкування релігійних та 
державних свят  з загальною кількістю більше 
ніж 50 000 осіб . Завдяки прийнятим заходам 
порушень публічної безпеки не допущено.  

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ 

639 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 3 

2 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо) 
 
Щомісяця через ЗМІ та мережу Інтернет 
проводиться інформування населення про стан 
криміногенної обстановки на території 
обслуговування та стан розкриття найбільш 
резонансних злочинів. 
 
З метою популяризації професії поліцейського за 
ініціативи начальника відділу поліції спільно з 
Центром зайнятості  було провелдено акцію 
«Ярмарок професій!» 
 
Для учнів навчальних закладів міста та району 
проводяться “Дні відкритих дверей” 
 

 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАХ 

56/1944 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

2407 
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Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  
проблеми? 

-Включити в програму Підвищення 
безпеки району на 2019 рік забезпечення 
поліції  ПММ; 

-Внести пропозиції щодо внесення  в 
бюджет  Сергіївської селищної  ради 
фінансування щодо обладнання 
поліцейської станції 

-Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах з попередження шахрайства 

-Залучити допомогу громадських 
організацій для проведення тренінгу та 
запрошення експерта з безконфліктного 
спілкування; 

-Включити в програму Підвищення 
безпеки району на 2019 рік закупку трьох 
квартир для працівників відділу. 

 

 

 

1. Покращити забезпечення 
працівників відділу 
канцелярським приладдям  
та одностроєм 

2. Для покращення роботи 
поліції в літній період 
створити та обладнати 
поліцейську станцію у смт. 
Сергіївка 

3. Підвищити кваліфікацію 
працівників поліції у сфері 
протидії Інтернет, 
банківським та телефонним 

шахрайствам 

4. Підвищити навички 
працівників поліції з 
деескалації конфліктів 

5. Вирішення питання житла 
для сімей 3 працівників 
відділу 
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