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01 Повідомлення 
громадян



ЗЛОЧИНІВ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО

251

Швидкість прибуття поліції  на місце події

Середній час прибуття: по місту - 5 хв. 44 сек.

По району – 18 хв. 40 сек

У відділі створено 1 СОГ

1-на цілодобовій основі

Структура повідомлень  по видах

Сімейне насильство – 9,2 %

Крадіжки – 1,2 %

Побиття  - 0,6 %

Шахрайство 0,4%

Пограбування – 0,01 %

Хуліганство – 0 %

Угон – 0,1 %

Повідомлення  громадян

5402
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО

ПРОТЯГОМ  30 СЕК.
1788

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ4322

Розкрито тяжких злочинів 24

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ4

7753

Адмінправопорушень  

ЗАРЕЄСТРОВАНО



02 Безпечні 
дороги



ЗАГИНУЛО  

ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  

ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  

ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

97%

2%

1%

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

-Створення гарячої лінії та спільні з громадськістю рейди
проти порушників правил паркування

.

ТОП -3 

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

1.Ділянка автодороги Галич-Городок поблизу 

с. Іванівка

2. Ділянка траси міжнародного значення н18 

км95-106, поблизу с. Струсів

3.  Ділянка автодороги Тернопіль-

Білобожниця-Чортків 

У світлу пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  

ТРАПЛЯЮТЬСЯ?
ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

ПОСТРАЖДАЛО  

ДІТЕЙ82
ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ 

ДТП

49

3

2

135

5 УГОНИ

ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ1



Що треба зробити задля покращання
безпеки руху у районі

-Відновити, або нанести дорожню розмітку, в
тому числі пішохідних переходів
-Виділити додаткові зони паркування біля
міського ринку
-Встановити знаки обмеження швидкості в
місцях значного скупчення громадян

Безпечні  дороги

• 26.11.2020 О 13.53 ГОД. В ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ ВП НАДІЙШЛО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ДТП ПОБЛИЗУ С. НАДРІЧНЕ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО Р-НУ. ВСТАНОВЛЕНО, ЩО СТАЛОСЯ
ЗІТКНЕННЯ МІЖ АВТОМОБІЛЕМ SKODA ТА АВТОМОБІЛЕМ VOLKSWAGEN. В
РЕЗУЛЬТАТІ ЗІТКНЕННЯ ПАСАЖИР АВТОМОБІЛЯ VOLKSWAGEN ОТРИМАВ ТІЛЕСНІ
УШКОДЖЕННЯ.

•ПОЛІЦІЯ НЕГАЙНО ПРИБУЛА НА МІСЦЕ ПОДІЇ, ЗАБЕЗПЕЧИЛА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО
РУХУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

•ПРОВЕДЕНО ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБСТАВИН ДТП, ПРИЗНАЧЕНО КОМПЛЕКС
ЕКСПЕРТИЗ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВИНИ УЧАСНИКІВ ДТП, НА ДАНИЙ ЧАС
ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТРИВАЄ.

ПРИКЛАДИ ДТП
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ



03 Безпечні 
вулиці



ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ

0
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:
Чоловік
-Не працює
-Раніше притягався до відповідальності
-Вік 18 – 41 років

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

-Умисно або випадково демонстрував гроші, або 
коштовні речі

ЗАТРИМАНО

1
ПОГРАБУВАННЯ

0
ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ

0 ЗАТРИМАНО

0

0

27 ДРІБНЕ 

ХУЛІГАНСТВО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО
0 грн.



01.11.2020 О 12:13 НАДІЙШЛО ПОВІДОМЛЕННЯ ЖИТЕЛЬКИ М. ТЕРЕБОВЛЯ ПРО ТЕ,
ЩО ІЗ ЇЇ БУДИНКУ ВИКРАДЕНО ГАМАНЕЦЬ ІЗ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ, ЯКИЙ
ЗНАХОДИВСЯ НА СТОЛІ У НЕЗАЧИНЕНОМУ БУДИНКУ.

ПОЛІЦІЯ НЕГАЙНО ВИЇХАЛА НА МІСЦЕ ПОДІЇ, ПРОВЕДЕНО НЕВІДКЛАДНІ СЛІДЧІ
ДІЇ. СТВОРЕНО СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНУ ГРУПУ З РОЗКРИТТЯ ДАНОГО ЗЛОЧИНУ.
ВИВЧЕНО ІНФОРМАЦІЮ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ НА
ТЕРИТОРІЇ М. ТЕРЕБОВЛЯ ТА В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННО РЯД СЛІДЧО-
ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ. ВСТАНОВЛЕНО, ЩО ВКАЗАНУ КРАДІЖКУ СКОЇВ
МІСЦЕВИЙ ЖИТЕЛЬ, ЯКИЙ СКОРИСТАВШИСЬ ТИМЧАСОВОЮ ВІДСУТНІСТЮ
ВЛАСНИЦІ СКОЇВ КРАДІЖКУ.

В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ ПОТЕРПІЛІЙ ПОВЕРНУТО ВИКРАДЕНІ
КОШТИ, ВИННОГО ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  

РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Що треба зробити?

-Продовжити відновлення освітлення в місцях, де
найчастіше скоюють злочини

-Продовжити розширення існуючої системи
відеоспостереження в населених пунктах та
встановити там де її ще немає

-Продовжити проведення роз’яснювальної роботи
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

МІСЦЯ СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ

Приватний будинок



Виявлено  19 порушень правил 
торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами. 
Стосовно винних вжито заходів 
адміністративного впливу.
З незаконного обігу вилучено 
383 гр. наркотичних речовин 

Безпечні  вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

8
НАРКОЗЛОЧИНИ

0
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Місця підвищеної небезпеки:
- залізнична станція міста;
-комунальний ринок
- в районі парку Т.Г.Шевченка

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В районі на обліку перебуває 268 осіб. 
Серед них:
- 35 раніше засуджених
-173 сімейних бешкетників
- 4 особи під адміністративним 
наглядом
-56 осіб, що засуджені до покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Що треба зробити?

-Продовжити впровадження нових напрямків
профілактичної роботи з населенням;

- Своєчасно ставити осіб на облік та під
адміністративний нагляд

- Продовжити проведення профілактичних
перевірок за місцем мешкання осіб, які
знаходяться на обліку в поліції;

- Посилити заходи з виявлення та
документування правопорушень, пов’язаних з
вживанням алкогольних напоїв в публічних
місцях, нелегальною торгівлею
-Продовжити здійснення контролю за
обмеженням часу продажу алкогольних
напоїв з 20.00 до 07.00

1



04 Безпечне 
житло, оселя



РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО11370

185359

4

0

Безпечне житло,  оселя

РОЗКРИТО

58
КРАДІЖКИ

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

22
ШАХРАЙСТВО

Місце скоєння крадіжки

Квартира

Приватний будинок, територія господарства,

Підсобні приміщення

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ

Вільний доступ

Злам дверей, вікон, воріт

Види шахрайства

-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет

-Під виглядом працівників банківських структур

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 установ та банків 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО972586

1358063

44

2



Що треба зробити?

- Продовжити розповсюдження пам’ятки “Як не стати 
жертвою крадіїв та захистити своє майно”

- Продовжити проведення інформаційної кампанії, 
спрямованої на захист персональних даних  громадян 
від шахраїв;

- Розробити та запустити програму маркування 
особистого майна

-Надіслано 58 
запитів до 
банківських установ 
в рамках 
розслідувань

-Надіслано 197 
запитів до 
мобільних 
операторів

-Проведено 32 
зустрічі з 

мешканцями 
району для 
роз’яснення ризиків 
за яких можна стати 
жертвою злочину.

-Поліція запустила 

1 “Безпечний
будинок”

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

1
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З 

ДІТЬМИ

9
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
Складено адміністративних протоколів:

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 132;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів - 15;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 8;
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 42:
Розшукано безвісно-зниклих неповнолітніх - 4
В дитячих закладах було проведено 49 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 продовжити виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
які жебракують.

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

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

4 Випадків зникнення дітей

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ8

9 Злочинів проти дітей

4 Знайдено дітей

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям7



06
Домашнє
(сімейне)
насильство



Домашнє (сімейне)  насильство

496
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

СКЛАДЕНО  

ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

126

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?

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

-Офіцерам 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
496

100%

3

951

0 НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ



07 Зброя, 
вибухівка



0ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ

0
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХІВКОЮ

4
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

1073КІЛЬ

КІСТЬ  ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ 
ЗБРОЇ

5
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 

ЗБРОЇ

15/0
гр.

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;
-Продовжити інформування 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;
- 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
Килограми 

вибухівки вилучено 

52
Одиниць 

боєприпасів 

вилучено 



08 Довіра 
громадян



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;

-Продовжити інформування громади про
безпекову ситуацію та роботу поліції в
районі;

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 

НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

15

18137 14



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  

спрямовані на підвищення довіри

272/

272
ОПРАЦЬОВАНО /  

ВЖИТО ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний розгляд 
та приймаєтся обґрунтоване 
рішення
Частина звернень розглядається 
за участі представників 
громадськості (членів груп 
безпеки)

МАТЕРІАЛІВ

ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У 

ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ
15/129

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
11

7 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Унікальні приклади
спільної дії поліції та громади
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо)

Аби попередити травматизм дітей на дорогах за 
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські у 
школах проводили акцію «Будь обережним на дорозі!».

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

21/134

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

272



09 Персонал
поліції



Покарано. За що?

До дисциплінарної відповідальності  притягнено 9 
працівників (за порушення вимог нормативних 
документів, що регламентують виконавську 
дисципліну).

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 для 
охорони публічного порядку під час 
проведення масових заходах 

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Перевантаження, що призводить до 
перевтоми

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

З початку 2020 року у відділі 
поліції прикомандировані 
працівники поліції не працювали

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 

ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 1

працівник (1,6 %)

Вакантною залишається посада  
інспектора сектору дізнання органу 
досудового розслідування

За звітний період звільнених осіб - 0.

-3 особи проходять навчання у вищих 
закладах освіти 

-1 кандидат проходить курси 
першопочаткової підготовки 
поліцейських

Нагороджено, заохочено.  За що?
Загалом заохочено 59 працівників поліції. Серед них:

59 – за сумлінне виконання службових обов’язків

Серед заохочень були – почесні грамоти та подяки

67

18

70
КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

86



10
Нагальні 
потреби 
поліції



Нагальні потреби  поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  

проблеми?

-Порушити клопотання з метою отримання
автомобіля для дільничних

-Забезпечити участь працівників поліції у тренінгах
з попередження шахрайства

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

-Залучити допомогу органів влади та місцевого
самоврядування для розширення існуючої
системи відеоспостереження

1. Потребує оновлення або 
капітального ремонту 
автомобільний парк.

2. Підвищити навички 
працівників поліції з 
деескалації конфліктів;

3. Розширити існуючу систему 
відеоспостереження з 
функцією розпізнавання 
номерних знаків 
транспортних засобів


