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Повідомлення 
громадян

7 859
КІЛЬКІСТЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ6 390

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

517
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

8 161 74 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- у місті - 8 хв 25 сек;

- у районі – 12 хв 49 сек.

У Кременецькому РВП  створено 1 СОГ та        

2 СРПП, які працюють  на цілодобовій 

основі.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Інші адмін. правопорушення – 20 %

Інші події – 18 %

Порушення ПДР– 17 %

Раптова смерть – 10 %

Крадіжка – 9 %

Домашнє насильство  – 8 %

Тілесні ушкодження – 6 %

ДТП без травмованих – 4 %

Пожежа – 3 %

Втрата документів – 3 %

ДТП з травмованими – 2 %

Структура повідомлень за видами

СЕРЕДНІЙ ЧАС РЕАГУВАННЯ ЗА 

ПОВІДОМЛЕННЯМИ ГРОМАДЯН

15 хв. 39 сек. – ДЛЯ ГРПП

40 хв. 35 сек. – ДЛЯ СОГ



02 Безпечні 
дороги



Безпечні 
дороги

- Керування автомобілем у стані 

алкогольного сп’яніння

- Виїзд на смугу зустрічного руху

-Перевищення швидкості

-Недотримання дистанції

-Порушення правил проїзду перехресть

Причини

- Активне розміщення у соціальних 

мережах закликів щодо неухильного 

дотримання Правил дорожнього руху

- Проведення зустрічей у навчальних 

закладах, автошколах та установах задля 

формування нетерпимого ставлення до 

керування авто на підпитку

- Розміщення соціальної пропаганди у 

вигляді реклами 

Заходи з покращення ситуації (саме 

поліція, у співпраці)

85% ЛЕГКОВІ

8 % ВАНТАЖНІ

7% МОТО

ЗА ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТУ

КОЛИ ЧАСТІШЕ 

ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 

АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ДІЛЯНОК

162
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО 
ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 

НАПІДПИТКУ (130 

КУпАП)

156

5

7

50

10 ВИКРАДЕНЬ ТЗ

В період часу з 16 год.  до 

20 год. та з 07.00 год. до 

10.00 год. 

1.Дорога М-19.

2. Вулиця Шевченка м. Кременець. 

3. Перехрестя на вул. Дубенській м. Кременця у 

напрямку с. Дубно.

4. Ділянка дороги по вул. Радивилівська                          

м. Почаєва. 

5. Вулиця 107-ї Кременецької дивізії м. Кременця  

в районі Кременецького РВ УДСНСУ.  



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ЗА 
НИМИ

25.09.2021 о 21:14 до Кременецького РВП надійшло повідомлення гр. Б., 1985 р.н.,

жителя м.Тернопіль про те, що неподалік с. Будки відбулася ДТП з травмованими.

Виїздом СОГ та ГРПП Кременецького РВП встановлено, що гр. К., 2002 р.н.,

житель с. Будки, Кременецького р-ну, керуючи автомобілем «Рено меган» автодорогою

«Н 02 21 км., + 400 м., сполученням Радивилів-Почаїв-Кременець» в напрямку

м. Радивилів, Рівненської обл., здійснив наїзд на пішохода гр. М., 1976 р.н., жителя

с. Лідихів, Кременецького р-ну., який рухався проїжджою частиною дороги.

Потерпілого з місця події доставлено в Кременецьку опорну лікарню. Через деякий

час потерпілий гр.М. помер.

Пригоду зареєстровано в ЄО Кременецького РВП за № 5463 від 25.09.2021.

Працівниками Кременецького РВП забезпечено збереження слідової інформації на

місці пригоди, встановлено та опитано свідків та очевидців пригоди, проведено забір

крові для проведення судово-медичної експертизи на встановлення стану сп”яніння.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик Кременецького РВП.

Триває досудове розслідування.

-Провести додаткове освітлення вулиць  

центральної частини міст; 

-Відновити, або нанести дорожню розмітку, 

в тому числі пішохідних переходів;

-Встановити обмежувачі швидкості 

(“лежачі поліцейські”) по вул.С.Петлюри 

м.Кременця

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВ

-Людина, що нехтує правилами зберігання 

особистого майна

-Людина, що шукає занадто «привабливі» 

пропозиції в Інтернеті

-Занадто довірливі люди

-Люди, які поводяться «провокативно» для 

порушників

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

- не працює;

- зловживає алкоголем, наркотиками;

- раніше притягувався до відповідальності;

- вік 21 – 38 років.

Хто злочинці?

3
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

3

637

ПОГРАБУВАННЯ

6 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ПОВЕРНУТО 
МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

5 370 грн.7



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Центральна частина міста 

Кременець.

Парк культури і відпочинку                  

м. Почаїв

АЗС «ВОГ»

Район магазину «АТБ» 

Газова АЗС у с. В.Млинівці

- Збільшити кількість патрулів у зазначених 

місцях у темний час доби.

- Відновити освітлення в місцях, де 

найчастіше скоюють злочини.

- Установити камери відеоспостереження в 

місцях концентрації кримінальних 

правопорушень.

- Проводити роз’яснювальну роботу серед 

громадян, здійснювати виступи у ЗМІ за 

темами: «Як не стати об’єктом злочинного 

посягання», «Первинні дії потерпілого в разі 

скоєння стосовно нього злочину» тощо.

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ 
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО 
НИХ

18.09.2021 о 14:51 до Кременецького РВП надійшло

повідомлення від гр. М., 1965 р.н., жителя с. Петриків,

Тернопільського району про те, що близько 14:00 год. 18.09.2021

року, невідома особа, перебуваючи у будинку батька заявника гр.

М., 1939 р.н. в с. Горинка, Кременецького району мвідкрито

викрала у нього грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень та

продукти харчування.

Виїздом СОГ Кременецького РВП на місце події встановлено,

що вказаний злочин здійснив гр. Л., 1985 р.н., житель

с. Горинка. Останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За результатами здійснення досудового розслідування

кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним

актом.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

-Проводити пропаганду встановлення камер 

зовнішнього спостереження у приватних 

домоволодіннях з метою забезпечення 

схоронності майна та, у разі потреби, 

додаткової ідентифікації особи-злочинця.

- Започаткувати нові напрями 

профілактичної роботи з населенням.

- Своєчасно ставити осіб на облік та брати 

під адміністративний нагляд.

- Збільшити кількість і якість проведення 

профілактичних перевірок за місцем 

проживання осіб, які перебувають на обліку 

в поліції.

- Активізувати виявлення та 

документування правопорушень, пов’язаних 

з уживанням алкогольних напоїв у 

публічних місцях.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ 
ЕЛЕМЕНТ

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 

небезпеки:

- Арт-хол «ДЕЛЬ КАСТА»;

-АЗС «ВОГ» м. Кременець;

- парки культури і 

відпочинку м. Кременець та 

м. Почаїв.

У районі на обліку поліції 

перебуває 253 особи.

Серед них:

- 6 раніше засуджених;

- 217 кривдників;

- 4 особи під адміністративним 

наглядом;

- 22 осіб, які підпадають під 

формальний нагляд.

Протягом звітного періоду:

- здійснено 1788 відвідувань за 

місцем проживання;

- проведено 

2925 профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

15
ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНО 

В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО 

СП’ЯНІННЯ

22

23
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира

Приватний будинок

Гаражі

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 

Інтернет.

- Під виглядом працівників банківських 

структур.

- Нібито за звільнення близьких людей від 

відповідальності.

Види шахрайства

62 ОСОБИ 
ВСТАНОВЛЕНО

ВИПАДКІВ
РОЗКРИТО

ЗАВДАНО 
ЗБИТКІВ

70

169

ШАХРАЙСТВО

12
ОСІБ 
ВСТАНОВЛЕНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО 
МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

20

25

Спосіб проникнення
Злам замків вхідних дверей, а також вікон

Підбір ключів

ПОВЕРНУТО 
МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

675 435 грн.

306 012 грн.

201 395 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

202 959 грн.



Безпечне 
житло, оселя

-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;

-Розширити мережу 

відеоспостереження камерами, які б 

передавали якісні дані до ЧЧ 

Кременецького РВП, а також до 

Ситуаційного центру ГУНП

-Збільшити кількість публікацій у ЗМІ 

щодо роз’яснення  способів та методів 

заволодіння майном пересічних 

громадян. 

Що треба зробити?

- Соціальними 

мережами поширено 

інформацію про 

необхідність 

забезпечення 

схоронності майна та 

можливих способів 

вчинення крадіжок

ЩО РОБИЛА 
ПОЛІЦІЯ?

-В межах розслідування 

кримінальних 

проваджень вжито 

заходи з метою 

вилучення інформації у 

банківських установах 

та операторів 

мобільного зв’язку.

-Проведено зустрічі з 

мешканцями району 

для роз’яснення 

ризиків, за яких 

можна стати жертвою 

злочину
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Безпека дітей

Складено 134 адміністративних протоколів:

- стосовно дорослих – 114;

- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 92;

- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів – 13;

- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 9;

- стосовно неповнолітніх – 20.

У дитячих закладах проведено 135 лекцій і бесід на правову 

тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 

вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

13.05.2021 о 12:38 надійшло повідомлення зі служби 102 від гр.

Б., 1957 р.н., жителя с.Іква, про те, що по дорозі біля повороту

на с.В.Бережці Кременецького району, ходить хлопчик віком

приблизно 2 роки без взуття в носочках, нічого не говорить.

В ході проведення перевірки було встановлено, що гр. К., 1980

р.н., житель с. Іква (батько дитини), який доглядав за сином,

здіснив не належний догляд за дитиною, а саме допустив, що

останній вийшов із квартири без нагляду батьків та ходив по

проїжджій частині дороги.

Дитину передано батькам. Винну особу притягнуто до

адміністративної відповідальності.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

3

ВИПАДКІВ 
ЗНИКНЕННЯ ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ 
ПОДІЇ  

З ДІТЬМИ

14

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ 
НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

14

3

3

13

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.

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 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. 

Що треба зробити поліції?
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Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ 
ПОЛІЦІЇ НА 
АДРЕСУ

1 365

937

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

329

69

-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 штат працівників

ювенальної превенції з метою якісного

виконання своїх службових обов’язків та

належного забезпечення прав дітей.

-Офіцерам ювенальної превенції

збільшити кількість відвідувань дітей за

місцем проживання, навчання, з метою

виявлення дітей, що страждають від

насильства.

- Вжити заходів з метою впровадження в

життя інститут вилучення дітей із

неблагополучних дітей.

-Разом з місцевою владою та

громадськими організаціями створити

гарячу лінію для повідомлень про

сімейне насильство

Що треба зробити?



07 Зброя, 
вибухівка



Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

27
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ 

(КГ)

4 5,11

- Перевірка власників зброї за місцем проживання;

-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;

-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

2 518 6 353 38



08 Довіра 
громадян



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ 
ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ 
(ГРОМАДСЬКОЇ)  БЕЗПЕКИ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ 
ПОЛІЦІЇ

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

67 %

122
75 %

13 458
76

- Збільшити кількість позитивних

контактів поліції та населення району.

-Покращити інформування жертв

злочинів про хід розслідування їх справ.

- Підвищити якість спілкування

поліцейських з громадянами.

- Підвищити якість інформування

громади про безпекову ситуацію та

роботу поліції в районі.

- Збільшити кількість публікацій про

роботу поліції у соціальних мережах.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ 
ПРИЙНЯВ 

НАЧАЛЬНИК / ДІЛЬНИЧНІ 
НА ПРИЙОМАХ

55 / 132

ЗУСТРІЧЕЙ З 
НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

46

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ28

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ 
ПОЛІЦІЇ  У ЗМІ / 
ІНТЕРНЕТІ

152

1508
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

1508

Здійснюється ретельний 

розгляд кожного звернення та 

приймається обґрунтоване 

рішення.

Частина звернень 

розглядається за участю  

представників громадськості.

Начальник Кременецького районного

відділу поліції здійснює виїзд до

м.Почаєва, м.Шумськ та м.Ланівці

Кременецького району з метою прийому

громадян.

Приймає участь у нарадах в органах

державної влади району, де інформує

населення про стан криміногенної

обстановки в районі.

Працівниками Кременецького РВП та

підпорядкованими відділеннями

забезпечена охорона громадського

порядку з метою дотримання

карантинних обмежень на території

району.

Начальник Кременецького РВП приймає

участь в масових заходах, організованих

виконавчою і міською владою району.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ
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Персонал
поліції

102
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
(ШТАТНА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ -117)

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції постійно 
залучаються до несення служби з 
метою охорони громадського 
порядку під час проведення масових 
заходів, а також забезпечення 
карантинних обмежень.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що призводить до 
перевтоми.
- Неможливість надати працівникам 
повноцінний відпочинок згідно з 
трудовим законодавством.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.
НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

76
ЧОЛОВІКИ

26

13

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 15 
працівників (12,8 %) та 8 у 
декретній відпустці..

Найбільше не вистачає 
працівників СВ, СКП, ДОП та 
чергової частини, що створює 
додаткове навантаження на 
особовий склад РВП.

За звітний період звільнено 3 
особи, 2 з яких у зв”язку із 
виходом на пенсію.

До дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 24 працівника. Серед них:

22 – за порушення службової дисципліни;

2 – за невиконання вимог кримінального 

процесуального законодавства.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 18 працівників поліції. 

Серед них  12 – за сумлінне виконання 

службових обов'язків.

Серед заохочень – премії, почесні грамоти, 

подяки від голів райдержадміністрації та 

міської ради.

Нагороджено, заохочено. За що? 



10
Нагальні 
потреби 
поліції



Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ 
ПОЛІЦІЯ?

-Додатково включити в програму 

«Сприяння поліції на  2021  рік»  

закупівлю газоаналізаторів Алкотест

6810 (Drager) та камер зовнішнього 

спостереження;

-Направити до ГУНП в Тернопільській 

області лист з пропозицією виділення  

додаткового ТЗ.

-Направити до ГУНП в Тернопільській 

області листи з метою виділення 

додаткового фінансування для 

закупівлі світловідбиваючих жителів, 

оргтехніки, акумуляторних батарей 

тощо.  

-Виділення коштів згідно кошторису та 

проведення відповідних ремонтних 

робіт. 

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Забезпечення нарядів поліції 

додатковими газоаналізаторами 

Алкотест 6810 (Drager).

2. Закупівля термопринтерів , 

світловідбиваючих жилетів.

3. Забезпечення відділу поліції 

додатковим службовим 

автомобілем, а також ремонт 

існуючих ТЗ.

4. Розширення системи 

відеоспостереження, в т.ч. з 

можливістю розпізнавання номерних 

знаків ТЗ у темний період доби у 

кількості 5 шт.

5. Заміна акумуляторних батарей в 

радіостанціях, закупівля комп”ютерної 

та оргтехніки.

6. Проведення ремонту в 

Кременецькому РВП з метою  

впровадження системи Custody records.




