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01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

212621
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН 

2120832 
хв.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ124620

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



Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора.

- Порушення правил проїзду перехресть.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР.

- Проведення зустрічей у навчальних 
закладах, автошколах та установах для 
формування нетерпимого ставлення до 
керування авто напідпитку.

- Розповсюдження пам'яток з переліком 
санкцій за порушення ПДР.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

80% ЛЕГКОВІ

14% ВАНТАЖНІ

6% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ

2479
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)2431

75

64

678

66

83

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби

а/д Доманове – Ковель - Чернівці Телеблече” км

(зіткнення, наїзд на перешкоду);

м. Тернопіль, вул. Живова (ділянка від виїзду з

Тернопільського міського автовокзалу до

перехрестя вул. Оболоня);

перехрестя Протасевича - Гайова-Об’їзна –

с. В.Гаї;

перехрестя Руська-Замкова;

перехрестя Руська-Гоголя ;

С. Бандери - Б.Хмельницького;

вул. Тарнавського, буд № 3- 5;

перехрестя прос. С.Бандери – вул.Клінічна;

перехрестя Ст.Будного – вул. Колінічна;

перехрестя вул. Ст.Будного – Лучаківського;

проспект Злуки (ділянка АЗС “Автотехсервіс” до маг.

“Універсам”

проспект Злуки (ділянка від буд. №39 до

буд. № 55)



23.06.2020 о 13 год. 45 хв. громадянин Д., 1994 р.н., житель с. Вишгородок

Лановецького району, керуючи автомобілем ВАЗ-2106 та рухаючись автодорогою

«Чернихівці - Ланівці» на 30 км+600 м, що неподалік с. Вишгородок Лановецького

району, виїхав на зустрічну смугу на якій зіткнувся з вантажівкою DAF, яка рухалась в

зустрічному напрямку під керуванням громадянина М., 1977 р.н., жителя с. Сошівці

Білогірського району Хмельницької області. Унаслідок зіткнення водій автомобіля

ВАЗ-2106 громадянин Д. та пасажирка М., 1999 р.н., жителька с. Ванжулів

Лановецького району загинули.

Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила оформлення ДТП,

проведення огляду місця події та збору інформації. Проведено досудове

розслідування за наслідками якого прийнято законне процесуальне рішення.

10.09.2020 о 09 год. 10 хв. громадянин В., 1967 р.н., керуючи автобусом БАЗ А079,14

та рухаючись маршрутом №11 по просп. Степана Бандери м. Тернопіль, навпроти

будинку №44 допустив контактування з громадянином Б., 1977 р.н., жителем

м. Тернопіль, вул. Петлюри, який рухався на мотоколесі в попутному напрямку,

унаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження від яких помер в кареті

екстреної медичної допомоги.

Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила оформлення ДТП,

проведення огляду місця події та збору інформації. Проведено досудове

розслідування за наслідками якого прийнято законне процесуальне рішення.

Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП
- Обговорити зміни транспортної
інфраструктури міста та області.

- Відновити або нанести дорожню розмітку,
у тому числі пішохідних переходів.

- Виділити додаткові зони паркування біля
ринків.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі



03 Безпечні 
вулиці



Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВ

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

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

- не працює;
- зловживає алкоголем, наркотиками;
- раніше притягувався до відповідальності;
- вік 17 – 38 років.

Хто злочинці?

32
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

2

148835

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

69
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

16

.

87

60945 грн.

ВСЬОГО ЗАВДАНО 
ЗБИТКІВ

456027 грн.



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

ТЕРНОПІЛЬ

Мікрорайон “Сонячний”:

вул. Симоненка,

вул. 15 квітня, вул. Київська,

прос. Злуки, мікрорайон

“Східний”:

прос. С.Бандери, парк

Національного відродження

МІСЦЯ СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ
У березні працівниками карного розшуку

затримано громадянина «Д», 1996 р.н.,

уродженця с. Богданівка Підволочиського

району, який упродовж останніх чотирьох

місяців скоїв 8 грабежів сумок у жінок

шляхом ривка.

У листопаді затримано 3 громадян

Азербайджанської Республіки, учасників

злочинної групи з ознаками організованості,

які причетні до трьох пограбувань осіб, які

займаються незаконними валютними

операціями.



Безпечні 
вулиці

ВИГОТОВЛЕННЯ , 
ЗБЕРІГАННЯ САМОГОНУ ТА 
АПАРАТІВ  ДЛЯ ЙОГО 
ВИРОБЛЕННЯ

- 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

- Обмежити час продажу алкогольних

напоїв з 20.00 до 07.00

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

- залізничні станції 

населених пунктів 

області;

ринки;

гуртожитки;

розважальні 

заклади.

В області на обліку поліції

перебуває 506 раніше

засуджених осіб.

Серед них:

90 осіб під адміністративним

наглядом;

337 осіб, раніше судимих два і

більше разів або за тяжкі та

особливо тяжкі злочини.

НАРКОЗЛОЧИНИ

61
ЗЛОЧИН, СКОЄНИЙ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

3879

497



04 Безпечне 
житло, оселя



Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет.
- Під виглядом працівників банківських 
структур.

Види шахрайства

58 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

170

312

ШАХРАЙСТВА

6
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

161

502

Спосіб проникнення

Підбір ключа.
Злам дверей, вікон, воріт.

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

869000 грн.

552000 грн.

842374 грн.

- Людина, яка нехтує правилами 
зберігання особистого майна.
- Людина, яка шукає занадто «привабливі» 
пропозиції в Інтернеті.
- Занадто довірливі люди або такі, які не 
обізнані з особливостями роботи 
державних установ і банків.

Типова жертва

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ
2123730 грн.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

За невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо

виховання дітей, складено 1556 протоколів про адміністративні правопорушення

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 166;

За порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться

діяльність у сфері розваг – 11;

За продаж неповнолітнім пива, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів -

244

За вчинення булінгу – 26;

Відносно неповнолітніх осіб складено 863 протоколи про адміністративні

правопорушення;

За розпиття пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом

місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді – 222;

За куріння у громадських місцях – 166;

За вчинення дрібного хуліганства – 62;

За вчинення домашнього насильства – 22;

За вчинення дрібної крадіжки – 2;

За зберігання наркотичних речовин у невеликих розмірах, без мети

збуту – 4;

У навчальних закладах та трудових колективах області проведено понад 1089

лекцiй та бесiд на правову тематику.

Що робила поліція?

03.01.2020 в приміщені сільського

клубу Угринівської сільської ради,

що знаходиться в с. Угринів

Підгаєцького району, відбувся

вибух природного газу, внаслідок

чого потерпіло 8 неповнолітніх

осіб, які були в приміщені клубу.

ЗЛОЧИНИ 
ВЧИНЕНІ 
ДІТЬМИ

ВИПАДОК ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

151

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ З 
ДІТЬМИ 

ФАКТИ ПРОДАЖУ 
НЕПОВНОЛІТНІМ 
АЛКОГОЛЬНИХ ТА 
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

160

62

10

244
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 робити іншим службам (ССД, ЦССДМ)?

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 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.

Що треба зробити поліції?

60

10

67
ПОТЕРПІЛО ВІД 
КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 
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Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ 
ІЗ СІМЕЙ (РАЗОМ ЗІ СЛУЖБОЮ 
У СПРАВАХ ДІТЕЙ)

ПОМІЩЕНО ДО ЦЕНТРУ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ

152

1089

10321

СКЛАДЕНО ТЕРМІНОВИХ 
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

4625

9
2553

-працівникам підрозділу

ювенальної превенції

здійснювати заходи щодо

відвідування сімей, де

проживають діти, які опинилися в

складних життєвих обставинах;

- під час відвідування сімей, які

опинилися в складних життєвих

обставинах, працівниками

підрозділу ювенальної превенції

проводити із батьками або

особами що їх заміняють бесіди

щодо запобігання та протидії

домашньому насильству.

Що треба зробити?



07 Зброя, 
вибухівка



Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

121
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

19 7,7 кг 24

-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.

Поліцейські заходи

- 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 інформувати громадян про 

звільнення від кримінальної відповідальності 

при добровільній здачі зброї.

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

19585 39 2653 18
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КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
КЕРІВНИЦТВО ГУНП/ КЕРІВНИЦТВО 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ (ВІДДІЛІВ ТА 

ВІДДІЛЕНЬ)/ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

298/1605/811

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У ЗМІ / 
ІНТЕРНЕТІ5252

12634
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

12634

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості 
(членів груп безпеки).

Щотижнево начальник ГУНП в Тернопільській області

звітує на телебаченні де інформує населення про

стан криміногенної обстановки в області, також

щомісяця за участі керівництва поліції проводяться

брифінги, прес-конференції, круглі столи тощо за

участю ЗМІ та громадськості.

Аби попередити травматизм дітей на дорогах

керівництво ГУНП в Тернопільській області бере

участь в акціях про безпеку дороднього руху.
Участь у відкриті поліцейських станцій на території області .

Як голова спортивної федерації волейболу Тернопільщини зробив

вагомий внесок в популяризації спорту серед працівників поліції.

Що треба зробити?
Збільшити спілкування керівників територіальних

районних (відокремлених) підрозділів ГУНП в

Тернопільській області з заявниками у вирішені

конфліктних, резонансних подій з метою їх законного

та справедливого вирішення;

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 ситуацію та роботу поліції в області.

Застерігати населення про шахрайські злочини та

інформувати про методи їх запобігання.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)

БРИФІНГІВ  ТА КРУГЛИХ СТОЛІВ 
ЗА УЧАСТЮ КЕРІВНИЦТВА ГУНП14
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1844
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Окрім виконання прямих
функціональних обов’язків,
поліцейські ГУНП в області
постійно залучаються до
несення служби на вокзалах
та для охорони публічного
порядку на масових заходах

- Некомплект кадрів

Перевантаження, що

призводить до перевтоми

Низький освітній рівень

працівників

Неможливість надати

працівникам повноцінний

відпочинок у відповідності до

трудового законодавства

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

З початку 2020 року в ГУНП в

Тернопільській області

працювали 37

прикомандированих

працівника поліції інших ГУНП

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

1428
ЧОЛОВІКИ

416

1286

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 170

працівників (8,6 %).

Найбільше не вистачає

працівників в батальйоні

“Тернопіль” (24,0%),

конвойній службі (22 %), СРПП

(11,9 %),

За звітний період звільнено 76

осіб, з них: 56 – за власним

бажанням, 7 – через хворобу,

1– у зв'язку з переводом у інші

Міністерства і відомства, 11 –

за порушення дисципліни, 1- в

зв'язку із закінченням строку

договору. .

Відправлено на навчання 177

кандидатів

.

До дисциплінарної відповідальності

було притягнено 500 працівників, з яких

49 за невиконання вимог кримінально-

процесуального законодавства.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 119 працівників

поліції

(усі за сумлінне виконання службових

обов’язків)

Серед заохочень були – почесні

грамоти, подяки від МВС, Голови НПУ,

Голів обласної ради та міської ради,

4 працівникам надано службове житло.

Нагороджено, заохочено. За 

що? 
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ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

Участь поліцейських в програмі

забезпечення житлом на умовах

фінансового лізингу у відповідності до

Постанови Кабінету Міністрів України від

14 листопада 2018 року №1201 «Про

затвердження Порядку забезпечення

Державною іпотечною установою

поліцейських та осіб рядового і

начальницького складу служби цивільного

захисту житлом на умовах фінансового

лізингу».

Виплата грошової компенсації за найм

житла поліцейським, які не мають

власного житла в населеному пункті, де

вони проходять службу і винаймають його

на підставі договору житлового найму , в

межах відповідних бюджетних призначень,

передбачених Національній поліції на

відповідний рік у відповідності до

Постанови Кабінету Міністрів України від

24 жовтня 2018 року № 866 «Про

затвердження Порядку виплати та

визначення розміру грошової компенсації

поліцейським за найм ними житла».

Як планується вирішувати 

проблеми?

- вирішення питання по забезпеченню житлом

поліцейських та працівників поліції, які перебувають на

обліку покращення житлових умов (88 працівників

перебувають на обліку);

- вирішення питання щодо забезпечення житлом

працівників, які виявили бажання взяти участь у

програмі фінансового лізингу для поліцейських (289

працівників виявили бажання).


