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01 Повідомлення 
громадян



ЗЛОЧИНІВ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО

349

Швидкість прибуття поліції  на місце 

події

Середній час прибуття: по місту – 5 хв.

По району – 8 хв. 12 сек

У відділі створено 3 СОГ

1- працює вдень

2-на цілодобовій основі

Структура повідомлень  по видах

Сімейне насильство  – 4,70%

Крадіжки – 1,23 %

Побиття – 0,6%

Шахрайство – 0,38 %

Хуліганство – 0,98 %

Угони - 0 ,07%

Повідомлення  громадян

5167
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПО ФАКТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПОДІЙ349

Зареєстровано тяжких та особливо 
тяжких злочинів 30

РОЗКРИТО  ТЯЖКИХ ТА 
ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

14
6876

Адмінправопорушень  

ЗАРЕЄСТРОВАНО



02 Безпечні 
дороги



ЗАГИНУЛО  

ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  

ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  

ОСІБ

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 

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

КОЛИ ЧАСТІШЕ  

ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора

-Порушення правил проїзду перехресть

ПОСТРАЖДАЛО  

ДІТЕЙ95
ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ 

ДТП

22

6

2

105

4
УГОНИ

ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ
2

1.Вулиця Грушевського м.Збараж

2. Дільниця траси міжнародного значення М-19 від 306 км до 311 км

(поблизу с.Чернихівці-Івашківці)

3. Дільниця траси міжнародного значення М-19 від 282 км до 285 км (поблизу с.Ст.Вишнівець)

=============================

Скоєних ДТП в одному і тому ж місці за поточний квартал не було

НІЧНИЙ ЧАС ДОБИ
00-04 ГОД.



03 Безпечні 
вулиці



ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ

51
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-Не працює
-Зловживає алкоголем , наркотиками
-Раніше притягався до відповідальності
-Вік 17 – 38 років

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

-Стан алкогольного сп’яніння;

-Рухався сам в темний час доби в слабо освітленому 
місці

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

- Віктимна поведінка, випадкові знайомства

КРИМІНАЛЬНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

1 - грабіж

51

0

51 ДРІБНЕ 

ХУЛІГАНСТВО



.

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

Місто Збараж, район цукрового 
заводу, селище Вишнівець,
с. Колодне

МІСЦЯ СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ

Співробітники Збаразького відділення поліції неодноразово
складали адмінпротоколи на сімейного кривдника. Та заходи
адмінвпливу не зупиняли чоловіка, він надалі продовжував чинити
фізичний та психологічний тиск на своїх рідних. І от , вкотре
надійшло повідомлення від місцевої жительки , яка скаржилася, що
її чоловік у стані алкогольного сп’яніння систематично вчиняє
конфлікти та погрожує розправою їй та доньці.

З’ясувалося, що упродовж року поліцейські склали на
чоловіка чотири адміністративні протоколи за статтею 173-2
КУпАП – вчинення домашнього насильства. Тепер слідчі розпочали
щодо сімейного агресора кримінальне провадження за статтею 126-
1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання,
передбачене санкцією статті, - до двох років позбавлення волі.



-Неблагополучні, неповні сім’ї 
,у яких виховувалися 
порушники.

- Не працевлаштованість, 
відсутність законних джерел 
існування у потенційних 
порушників. 

Безпечні  вулиці

9
НАРКОЗЛОЧИНІВ

38
ФАКТИ НЕЗАКОННОЇ 

ТОРГІВЛІ  ОКОВИТОЮ

Місця підвищеної небезпеки:
-Заклади дозвілля, де здійснюється 
продаж алкоголю;
-Цілодобові торгові заклади;
-Погано освітлені місця

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В районі перебуває  373 особи, що є 
на обліку в поліції. Серед них:
- 19 раніше засуджених
- 186 сімейних бешкетників
- 9 осіб, які перебувають під 
адміністративним наглядом
-40 причетних до незаконного обігу 
наркотичних засобів 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду :
Провела 426 відвідувань за місцем проживання 
підоблікових осіб 
Встановлено за ініціативою поліції  12 
адміністративних наглядів відносно раніше судимих 
осіб.  
Проведено 140 відпрацювань населених пунктів із 
складною оперативною обстановкою 
Проведено 22 рейди по виявленню фактів продажу 
алкоголю неповнолітнім особам та виявленню 
фактів перебування дітей у нічний час у закладах 
дозвілля без супроводу дорослих 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

- Збільшити кількість патрулів у визначених місцях в темний час
доби

-Розширення мережі камер відеоспостереження за
громадськими місцями, зокрема в сільських населених пунктах
району.

-Ініціювати перед органами місцевого самоврядування
необхідність створення умов для культурного дозвілля молоді

-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».

- 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,

-Посилити контроль за перебуванням неповнолітніх осіб у
закладах сфери розваг без супроводу дорослих

Що треба зробити?

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ 

ТА УМОВИ ЯКІ СПРИЯЛИ 

СКОЄННЮ ЗЛОЧИНІВ 



04 Безпечне 
житло, оселя



ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ

РОЗКРИТО7

Безпечне житло,  оселя

РОЗКРИТО

64
КРАДІЖКИ

ВСТАНОВЛЕНО ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ 
КРАДІЖКИ

ШКОДА

20
ШАХРАЙСТВ

Квартира – переважно денний час доби.

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ – переважно віджим метало-пластикового вікна 

Жодне помешкання, де була скоєна крадіжка ,не було обладнане охоронною 
сигналізацією. 

Місце скоєння крадіжки

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 

ДОБРОВІЛЬНО 
ВІДШКОДОВАНО357 467

649 306

45

45

- На постійній основі проводяться профілактичні публікації в соціальних мережах  

-Поширення інформаційних листівок в громадсько-доступних місцях, у банківських установах 

-Проведення профілактичних бесід з населенням під час відвідувань помешкань громадян 

- Розроблена система обліку  маркування особистого майна 



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

НЕ ДОПУЩЕНО 
ВИПАДКІВ 
СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

Що робила поліція?
Складено120 адміністративних протоколів.
Відносно дорослих-69
За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 96;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів -17;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 22
За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 5
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів– 24
В дитячих закладах було проведено 45 лекції та бесіди 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 заходи з виявлення неблагополучних родин, перевіряти їх за місцем проживання з 
метою недопущення здійснення протиправних дій з боку неповнолітніх і в їхньому відношенні. 

1 ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕИХ НАСИЛЬСТВА

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ5

3 ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ

ПРИТЯГНУТО ОСІБ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ17

Складено протоколів відносно батьків за не 
виконання обов’язків по вихованню дітей

Складено протоколів на 
дорослих за доведення 
неповнолітніх до стану сп'яніння

96

22



06
Домашнє
(сімейне)
насильство



Домашнє (сімейне)  насильство

243
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

СКЛАДЕНО  

ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

150

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  

НА АДРЕСУ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  

БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  

НАСИЛЬСТВА

Що треба зробити?

-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)

-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 КУпАП243

100%

150



07 Зброя, 
вибухівка



6
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  ЗБРОЄЮ

0
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ

4
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

1061
КІЛЬКІСТЬ  ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ 

ЗБРОЇ

0
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

9
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  ЗБРОЇ, 

ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?

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

139
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;

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

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ПРОВЕДЕНИХ ЗВІТІВ-ВИСТУПІВ 

ПРАЦІВНИКІВ  ПОЛІЦІЇ

ПЕРЕД  НАСЕЛЕННЯМ

28 27



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  

спрямовані на підвищення довіри

5167
ОПРАЦЬОВАНО /  

ВЖИТО ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний розгляд 
та приймається обґрунтоване 
рішення

МАТЕРІАЛИ

ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У 

ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ
158

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
32

7 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Ведеться сторінка Збаразького відділення поліції  в соціальній 
мережі “Фейсбук”, за допомогою якої налагоджено зворотній 
зв’язок

.

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАЇХ

64/992

ПРИЙНЯТО  ПОВІДОМЛЕНЬ ТА 

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

5167



09 Персонал
поліції



Покарано. За що?

До дисциплінарної відповідальності було притягнено 
17 працівників. Серед них:

0 - за невиконання вимог кримінально-
процесуального законодавства

17 – за інші порушення

Персонал  поліції

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ БІЛЬШ НІЖ 
3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділення поліції 
систематично залучаються до 
охорони публічного порядку на 
масових заходах , зокрема за  
2020 рік забезпечено 36 таких 
заходів.

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

З початку 2020 року у відділенні 
поліції працювали 3 
прикомандированих працівника 
поліції інших підрозділів

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ

НА ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 3 
працівники (6,1%)

За звітний період звільнено 
працівників не було

В розрахунку на одного 
поліцейського припадає 10 
тис жителів району.  

Нагороджено, заохочено:
Загалом заохочено 7 працівників поліції за сумлінне 
виконання службових обов’язків

4 працівники заохочено преміями.

51

9

51КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

60
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Нагальні потреби  поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  

проблеми?

-Розроблення спільних програм із органами 
місцевого самоврядування району ( районною, 
міською, сільськими радами) ;

-Забезпечити участь працівників поліції у сходах 
громадян, виступах у трудових колективах

1. Створення умов для роботи поліції  у віддалених від райцентру населених пунктах,  на  
«Поліцейських станціях» 

2.  Дофінансування потреб поліції у придбанні палива для службового транспорту та проведення 
своєчасного ремонту. 

3. Розширення систем відеоспостереження за громадськими місцями, 
в тому числі у селах та за дорогами з інтенсивним рухом. Закупка обладнання для виведення 
зображень із камер до чергової частини поліції та впровадження систем розпізнавання номерних 
знаків.  

4. Залучення до співпраці, громадян які мають активну свідому позицію та згідні надавати допомогу 
поліції  в протидії правопорушенням 

5. Підвищення кваліфікації поліцейських у сфері протидії  злочинам в електронній  сфері  та 
злочинам економічного спрямування 


