
НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ 

ЗВІТ  НАЧАЛЬНИКА 

БЕРЕЖАНСЬКОГО 

ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ  

ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ 

за 2020 рік 

 



ЗЛОЧИНІВ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

185 

Швидкість прибуття поліції  на місце події 

Середній час призначення наряду склав 01 хв. 16 сек. 

Середній час прибуття - 8 хв. 45 сек. 

Середній час виконання завдань склав – 36 хв. 

У відділі поліції щоденно несе службу 1 наряд СРПП та 1 
наряд СОГ, які працюють на цілодобовій основі 

 

Повідомлення  

громадян 

3384 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 

2867 

Зареєстровано тяжких та особливо 
тяжких злочинів  32 

РОЗКРИТО ТЯЖКИХ ТА 
ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

19 
4199 

Адмінправопорушень  

ЗАРЕЄСТРОВАНО 



01 Повідомлення 
громадян 



Повідомлення 
громадян 

212621 
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН  

212083 2  
хв. 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 124620 

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

5867 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

93859 

789 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

252 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

Середній час прибуття:  
 

- у місті - 11 хв. 07 сек.; 
 

- у районі – 11 хв. 30 сек. 
 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Пограбування – 0,3 % (652) 

 

Розбої – 0,1 % (309) 

 

Крадіжки – 2,8 % (5964) 

 

Хуліганство – 0,03 % (81) 

 

Угон – 0,04% (101) 

 

Шахрайство - 0,9 % (1987) 

 

Побиття  -  3,3 % (7107) 

 

Домашнє насильство – 4,8 % (10321) 

Структура повідомлень за видами 



02 Безпечні 
дороги 



СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛІВ ЗА 

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  

ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП) 

ГРОМАДСЬКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТ 

92 %  

8% 

ЛЕГКОВІ 

Безпечні  

дороги 

Заходи з покращення 
ситуації (саме поліція, у співпраці) 

-Розміщення соціальної реклами щодо дотримання Правил 
дорожнього руху 

-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 

. 

 МІСЦЯ СКОЄННЯ ДТП 
ІЗТРАВМОВАНИМИ 

 

1. Автодорога М-12 «Стрий-Тернопіль-

Кропильницький-Знам”янка»  

2. с. Потутори 

3. с. Нараїв 

4. Автодорога Бережани-Підгайці 

 

У світлу пору доби 

КОЛИ ЧАСТІШЕ  

ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ 

Причини 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Недотримання дистанції 

-Порушення правил проїзду перехресть 

-Керування автотранспортом у стані алкогольного 
сп'яніння 

 
ПОСТРАЖДАЛО  

ДІТЕЙ 

91 
ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ 

ДТП 

1 

86 

ДТП 

ІЗ ТРАВМОВАНИМИ 17 

2 ЗАГИНУЛО  

ОСІБ 

ДТП  БЕЗ ТРАВМОВАНИМИ З 
МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗБИТКАМИ 

77 



Що треба зробити задля покращання 
безпеки руху у районі 
 
-Провести обговорення змін транспортної 
інфраструктури міста 
 

-Відновити або нанести дорожню розмітку, в 
тому числі пішохідних переходів 
 

-Виділити додаткові зони паркування в 
центральній частині міста, зокрема біля 
міського ринку 
 

-Встановити обмежувачі швидкості біля 
гімназії ім. Б.Лепкого. 
 
 
 

 

 

Безпечні  
дороги 

     18.07.2020 о 17:01 год. надійшло повідомлення від гр.. А. жителя, м. Бережани про те, що в с. Потутори 
Бережанського р-ну, на перехресті трапилось ДТП між автомобілями марки Рено та Сеат. Виїздом на місце 
події встановлено, що гр.. П. керуючи автомобілем марки Сеат, виконуючи поворот праворуч з автомобільної 
дороги, "Бережани-Підгайці-Монастириська", в сторону с. Саранчуки, Бережанського р-ну, не вибрав безпечної 
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення із автомобілем Рено під керуваня гр.. А. 
Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Рено гр.-ка Г. отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому 
правої середньої плечової кістки. 
      Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила оформлення ДТП, проведення огляду місця події та 
збору слідової інформації. За наслідком розслідування кримінальне провадження із обвинувальним актом 
скеровано в суд. 
 

   26.08.2020 о 17:43 надійшло повідомлення від гр.. О. жителя м. Бережани про те, що в м. Бережани по вул. 

Привокзальні ДТП з травмованими. Виїздом на місце події встановлено, що в м. Бережани по вул. 
Привокзальній відбулося ДТП за участю автомобіля "Ваз 2104" під керуванням гр.. О та скутером "Сузукі" під 
керуванням неповнолітнього гр.. М. Останній  внаслідок ДПТ отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому 
лівої колінної чашечки. 
     Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила оформлення ДТП, проведення огляду місця події та 
збору слідової інформації. Забезпечено розслідування кримінального провадження. 

ПРИКЛАДИ ДТП 
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 



03 Безпечні 
вулиці 



Недопущено 
скоєння 

кримінальних 
ХУЛІГАНСТВ 

Безпечні  

вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 
 
-Не працює 
-Зловживає алкоголем , наркотиками 
-Раніше притягався до відповідальності 
-Вік 18 – 38 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 

 

 

2 
Грабіж 

2 ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ 

2 ЗАТРИМАНО 

260 Розпивання алкогольних напоїв в 

громадських місцях або поява в 

п”яному вигляді 



Безпечні  

вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

16 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

9 
ЗАДОКУМЕНТОВАНО 

ФАКТІВ ПРОДАЖУ 

НЕПОВНОЛІТНІМ 

АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 
місця масового скупчення людей, такі 
як: ринки, автобусні зупинки, 
автовокзал, парки. 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В районі на обліку в поліції перебуває 
415 осіб.  
Серед них: 
- 18 раніше засуджених 
-107 сімейних насильники 
- 5 осіб під адміністративним 
наглядом 
-27 осіб причетних до незаконного 
обігу наркотиків 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду : 
проведено понад 4500 відвідувань за 
місцем проживання; 
проведено понад 3800 
профілактичних бесід 
 

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; 
 

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

-Обмежити час продажу алкогольних напоїв з 
22.00 до 07.00  

2 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ  У 

ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 
9 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ ОСОБАМИ 

РАНІШЕ ВЧИНЯВШИМИ ЗЛОЧИНИ 
17 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ НА ВУЛИЦЯХ, 

В ПАРКАХ 
2 



ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  

РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Збільшити кількість патрулів у означених місцях в 
темний час доби 

-Відновити освітлення в місцях, де найчастіше скоюють 
злочини 

-Встановити камери 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». 

 

Безпечні  

вулиці 

Центральні вулиці міста: 
 
Вул. Площа Ринок 
 
Вул. Привокзальна 
 
Вул. Тернопільська 
 
Вул. Рогатинська  
 
Села: 
 
с. Лапшин 
 
с. Літятин 
 
с. Куропатники 
 
 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ 

      09.04.2020 року в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській 
області, надійшла письмова заява від гр. Г. про те, що 08.04.2020 року близько 12 
год. 30 хв. по вулиці Тернопільській в м. Бережани невідомий чоловік із 
застосуванням фізичного насильства відкрито викрав грошові кошти в сумі 1650 
гривень, чим завдав матеріальної шкоди гр.. Г.  на вказану суму. Працівники поліції, 
опитавши потерпілого, по “гарячих слідах” затримали підозрюваного.            
      Досудове слідство по кримінальному провадженні закінчено, винній особі 
пред’явлено обвинувачення та матеріали з обвинувальним висновком передано до 

суду.  
 
      08.12.2020 р. надійшло повідомлення від  гр.. М. про те, що близько 16:00год., 
перебуваючи біля магазину "ТЕКО" в с.Лапшин, Бережанського району 
Тернопільської області, в нього виник конфлікт із гр..Л, жителем даного села, під час 
якого останній відкрито викрав із кишені його куртки грошові кошти в сумі близько 
200 гривень та мобільний телефон марки "Samsung", чорного кольору.  
       Наразі, досудове слідство по кримінальному провадженні закінчено, 
пред’явлено обвинувачення та матеріали з обвинувальним висновком передано до 
суду.  
 



04 Безпечне 
житло, оселя 



РОЗКРИТО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

3862 

72392 

4 

Безпечне житло,  

оселя 

РОЗКРИТО 

36 
КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

14 
ШАХРАЙСТВО 

Місце скоєння крадіжки 

Квартира 

Приватний будинок 

 

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 

Вільний доступ 

Злам дверей, вікон 

 

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 46600 

164900 

19 

2 



Що треба зробити? 

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

-Провести інформаційну кампанію, спрямовану на захист 
персональних даних  громадян від шахраїв; 

-Спільно з поліцією охорони провести інформаційну 
компанію, спрямовану на захист житла громадян 
шляхом встановлення засобів відеоспостереження, 
сигналізації чи  взяття його під охорону        25.08.2019 біля 21:00 год. гр.. А. 1992 р.н., перебуваючи у 2-му відділі 29 кварталу 

загально зоологічного заказника «Звіринець», на території Шибалинської сільської 

ради, намагався викрасти 2,8 м.куб. деревини твердої породи для непромислового 

використання, шляхом її завантаження на автомобіль марки ГАЗ-51, без реєстраційних 

документів, однак був виявлений лісником ДП «Бережанирайагроліс». 

      Працівники поліції на місці події було задокументовано факт крадіжки деревини.  

Досудове розслідування по кримінальному провадженні закінчено, пред’явлено 

обвинувачення та матеріали передано до суду. 

 

 

       09.12.2019 о 16:58 год. із заявою звернувся гр. С., 1931 р.н. житель с.Нараїв, про 

те, що 07.12.2019 р. близько 19:00 год. громадянка Ш., 1975 р.н., жителька даного 

села, шляхом вільного доступу, перебуваючи в гостях у заявника, викрала грошові 

кошти в сумі 1500 гривень, які знаходились під подушкою на його ліжку та мобільний 

телефон вартістю 500 гривень, який знаходився на столі, чим завдала йому 

матеріальної шкоди на загальну суму 2000 гривень.  

       Працівники поліції на місці події було задокументовано факт крадіжки.  Досудове 

розслідування по кримінальному провадженні закінчено, пред’явлено обвинувачення 

та матеріали передано до суду.  

 

 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ ТА  РОБОТИ 

ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 



05 Безпека 
дітей 



Безпека дітей 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ З 
ДІТЬМИ 

1 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
Складено 88 адміністративних протоколів. 
Відносно дорослих-77 
За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 14; 
За продаж неповнолітнім спиртних чи слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів - 9; 
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 13 
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 11: 
За розпиття неповнолітніми алкогольних напоїв – 9: 
Розшукано 3 безвісно-зниклих неповнолітніх. 
В дитячих закладах було проведено 35 лекцій та бесід на правову тематику та на тему 
профілактики булінгу. 

Що треба зробити? 
Спільно з службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, які 
проживають у неналежних умовах.  

Проводити регулярно перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які перебувають на 
профілактичному обліку в з метою контролю їхнього поводження і місцезнаходження.  

Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, перевіряти їх за місцем проживання з 
метою недопущення здійснення протиправних дій з боку неповнолітніх і в їхньому відношенні.  

3 Випадків зникнення дітей 

     11.07.2020 о 18:50 у чергову частину Бережанського відділу поліції ГУНП в 
Тернопільській області надійшло повідомлення лікаря Бережанської ЦРКЛ, 
про те, що внаслідок купання в озері біля с. Вільховець Бережанського 
району, гр.. С. 2007 р.н., проживав м. Бережани втопився на місці події, гр.. В. 
2004 р.н., проживав с. Вільховець, каретою швидкої допомоги доставлений в 
реанімаційне відділення Бережанської ЦРКЛ, та під час надання медичної 
допомоги помер в лікарні. Попереднім оглядом тіл слідів насильницької 
смерті не виявлено. 
 
     14.09.2020 у чергову частину Бережанського відділу поліції ГУНП в 
Тернопільській області надійшло  звернення  від гр.. К. жителька с. 
Вільховець, Бережанського району про те що громадянка Р. 1993 р.н., 
жителька м. Бережани вступила в статеві зносини із її неповнолітнім сином К. 
2006 р.н. Досудове слідство по кримінальному провадженні закінчено, 
пред’явлено обвинувачення та матеріали з обвинувальним висновком 
передано до суду.  

3 Знайдено дітей 

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям 

9 

ПРИКЛАДИ 

НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ ЗА 

УЧАСТЮ ДІТЕЙ ТА  

РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

3 



06 
Домашнє 
(сімейне) 
насильство 



Домашнє (сімейне)  

насильство 

173 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

СКЛАДЕНО  

ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ 

150 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  

НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  

БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  

НАСИЛЬСТВА 

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  З 

СІМЕЙ (СПІЛЬНО ЗІ СЛІЖБОЮ  У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ) 

Що треба зробити? 

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

-Інспектору ювенальної превенції збільшити кількість 
відвідувань дітей за місцем проживання, навчання, з 
метою виявлення дітей, що страждають від насильства 

-Разом з місцевою владою та громадськими 
організаціями створити гарячу лінію для повідомлень 
про сімейне насильство 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
156 

100% 

 10 

1056 



07 Зброя, 
вибухівка 



34 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  ЗБРОЄЮ 

7 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОВИМИ 

ПРЕДМЕТЕМИ 

1 
ПОДІЯ, ПОВ’ЯЗАНА З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ 

966 
КІЛЬКІСТЬ  ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ 

ЗБРОЇ 

3 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 

ЗБРОЇ 

23 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  ЗБРОЇ, 

ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 

-посилити контроль за правилами зберігання та 
поводження з мисливською вогнепальною 
нарізною зброєю 
- Збільшити кількість перевірок залізничного 
вокзалу та автовокзалу для перекриття каналів 
надходження ВЗ та вибухових  речовин; 
-Додатково інформувати громадян про 
звільнення від кримінальної відповідальності 
за при добровільній здачі зброї. 

Поліцейські заходи 
-Відпрацювання залізничного вокзалу та автовокзалу для 
перекриття каналів надходження вогнепальної зброї та 
вибухових  речовин; 
- 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; 

0,5 
Кілограми 

вибухівки 

вилучено  

144 
Одиниць 

боєприпасів 

вилучено  



08 Довіра 
громадян 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  

спрямовані на підвищення довіри 

3384 
ОПРАЦЬОВАНО /  

ВЖИТО ЗАХОДІВ 

За кожним зверненням 
проводиться ретельний розгляд 
та приймаєтся обґрунтоване 
рішення 
Частина звернень розглядається 
за участі представників 
громадськості. 

МАТЕРІАЛІВ 

ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У 

ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ 
32 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
9 

17 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
 
Забезпечується надання районним ЗМІ іміджеві 
матеріали про розкриття резонансних злочинів, 
висвітлення роботи відділу поліції та інформацію про 
проведення профілактичних операцій.  
 
Забезпечується проведення роз'яснювальної роботи 
серед населення у межах поліцейської дільниці для 
формування у населення правової культури, 
негативного ставлення до суспільнонебезпечних 
явищ.  
 
Забезпечується проведення спільно з відділами 
освіти Бережанської міської ради та районних 
державних адміністрацій на території 
обслуговування  виступів серед учнів шкіл міста 
Бережани та району.  

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАХ 

64/404 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

3384 



09 Персонал 
поліції 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було притягнено 
22 працівників. Серед них: 

3 – за порушення вимог КУПАП 

10- за порушення службової дисципліни 

9- за неналежне виконання службових обов”язків 

 

Персонал  

поліції 

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ НІЖ 
3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНОК 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції постійно 
залучаються для охорони публічного 
порядку на масових заходах  

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Некомплект кадрів. 
Перевантаження, що призводить до 
перевтоми особового складу 
Неможливість надати працівникам 
повноцінний відпочинок у 
відповідності до трудового 
законодавства 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

З початку 2019 року у відділі поліції 
працює 1 прикомандирований 
працівник поліції  

ДОДАНІ СИЛИ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА ОДНОГО  

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 7 працівників      (4,1 %) 

Найбільше не вистачає працівників секторів 
реагування патрульної поліції, що створює 
додаткове навантаження на працівників. 

 За звітний період 1 особа звільнена із органів 
поліції 

Нагороджено, заохочено.  За що? 
Загалом заохочено 39 працівника поліції.  

Зокрема: 

12 – за сумлінне виконання службових обов’язків (заохочені 
грамотами,  премією). 

27 – нагороджено медалями 

52 

16 

56 
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

72 



10 
Нагальні 
потреби 
поліції 



Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  

проблеми? 

-Включити в програмами з профілактики 
злочинності та правопорушень на території 
обслуговування в 2021 році закупку нових 
засобів відеоспостереження; 

-Забезпечити участь працівників поліції у тренінгах 
з попередження шахрайства 

- В межах програмам з профілактики 
злочинності та правопорушень на території 
обслуговування в 2021 році вирішити питання 
щодо придбання нової комп’ютерної та 
копіювальної техніки, покращити 
забезпечення канцтоварами, проведення 
косметичного ремонту в приміщеннях відділу 
поліції. 

 

 

1. Вирішити питання щодо придбання нової комп’ютерної та 
копіювальної техніки, покращати забезпечення канцтоварами. 

2. Підвищити кваліфікацію поліцейських у сфері протидії 
Інтернет, банківським та телефонним шахрайствам.  

 

3. Забезпечення подальшого встановлення на вулицях засобів 
відеоспостереження із функцією розпізнавання державних 
номерних знаків автомобілів. 

 

4. Проведення косметичного ремонту в коридорах та службових 
кабінетах відділу. 

 

 


