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01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

215874
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН 

2155042 
хв.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ126071

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

5891
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

13062

7

848 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

108 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- у місті - 10 хв. 59 сек.;

- у районі – 12 хв. 21 сек.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,2 % (517)

Розбої – 0,1 % (245)

Крадіжки – 2,9 % (6203)

Хуліганство – 0,04 % (87)

Угон – 0,04% (90)

Шахрайство - 1,1 % (2377)

Побиття  - 2,9 % (6298)

Домашнє насильство – 5,8 % (12527)

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

2830
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)1687

138

76

826

56

137

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)



08 листопада 2021 року в с. Шибалин Тернопільського району близько 20-ї години

трапилось ДТП з смертельними наслідками. Водій 1978 року народження,

перебуваючи за кермом Skoda Yeti у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну

смугу та зіткнувся з Daewoo Lanos. В останньому була сім’я. Дружина та чоловік

загинули на місці, а їхній п'ятирічний син у тяжкому стані був доплавлений до

реанімації.

Порушника затримано, а алкотестер показав 1,3 проміле алкоголю. Розпочато

кримінальне провадження за частиною 4 статті 286-1 (порушення правил безпеки

дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

08 грудня 2021 року о 16 год. 23 хв. на 312 км. автодороги “Доманове-Ковель-

Чернівці-Тереблече”, поблизу села Лозова трапилась резонансна ДТП, під час якої

автомобіль Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним

автобусом Mercedes-Benz 313, що віз пасажирів з Тернополя до Кременця. У ДТП

постраждало 11 людей, серед яких – обидва водії, пасажири маршрутки та легківки.

Згодом від отриманих травм у лікарні померли водій Mercedes-Benz і пасажирка цього

авто.

Водію автомобіля Volkswagen Passat повідомлено про підозру у порушенні правил

безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило

загибель людей, за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

,

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?

30
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

0

85533

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

67
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

15

.

69

246826 грн.

ВСЬОГО ЗАВДАНО 
ЗБИТКІВ

5784038 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 2021 році виявлено та задокументовано факт вимагання

мешканкою Сумської області грошових коштів у гр. «С» за

нерозголошення відомостей, які останній бажав залишити в

таємниці, поєднане з погрозами фізичною розправою потерпілому

та його близьким родичам, а також пошкодженням та знищенням

його автомобіля.

Затримано 8 груп злочинців – гастролерів, мешканців

Чернівецької, Запорізької, Хмельницької областей, а також

громадян Грузії, які вчиняли квартині крадіжки в обласному центрі.

Задокументовано злочинну діяльність 2-х груп злочинців

– гастролерів, які викрадали елітні автомобілі в м. Тернополі, а

саме – групи із мешканців м. Києва, які вчинили 3 незаконні

заволодіння автомобілями в м. Тернополі та 1 в м. Київ і групи із

мешканців Львівської області, які вчинили 3 незаконні заволодіння

автомобілями в м. Тернополі.

Затримано групу мешканців Донецької області, які

спеціалізувались на крадіжках з автомобілів, та групу мешканців

Одеської області, які скоювали крадіжки з магазинів на території

області.

Задокументовано злочинну діяльність 2 - х груп (з м. Одеси та з

Дніпропетровської області, які спеціалізувались на вчиненні

шахрайств шляхом надання неправдивих повідомлень про ДТП.



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 446 раніше

засуджених осіб.

Серед них:

68 осіб під адміністративним

наглядом;

305 осіб, раніше судимих два і

більше разів або за тяжкі та

особливо тяжкі злочини.

НАРКОЗЛОЧИНИ

64
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНИЙ В 
СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 

СП’ЯНІННЯ

5166

563
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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

37 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

176

249

ШАХРАЙСТВА

0
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

174

431

Спосіб проникнення

Підбір ключа.
Злам дверей, вікон, воріт.

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

8303427 грн.

1761256 грн.

4336502 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 ЗБИТКІВ8583287 грн.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

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

виховання дітей, складено 1710 протоколів про адміністративні правопорушення

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 185;

За порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться

діяльність у сфері розваг – 18;

За продаж неповнолітнім пива, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів –

277;

За вчинення булінгу – 32;

Відносно неповнолітніх осіб складено 956 протоколів про адміністративні

правопорушення;

За розпиття пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом

місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді – 302;

За куріння у громадських місцях – 203;

За вчинення дрібного хуліганства – 63;

За вчинення домашнього насильства – 24;

За вчинення дрібної крадіжки – 4;

За зберігання наркотичних речовин у невеликих розмірах, без мети

збуту – 11;

У навчальних закладах та трудових колективах області проведено понад 1378

лекцiй та бесiд на правову тематику.

Що робила поліція?

15 липня 2021 року в с. Романівка

Тернопільського району загорілася

окремо стояча дерев'яна споруда на

території приватного

домогосподарства. Вогнем знищено

дану споруду та речі домашнього

вжитку на площі 9 м.кв. Внаслідок

пожежі загинула малолітня

громадянка, 2018 року народження.

ЗЛОЧИНИ 
ВЧИНЕНІ 
ДІТЬМИ

ВИПАДКИ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

197

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИН ПРОТИ ДІТЕЙ

НАДЗВИЧАЙНИХ 
ПОДІЙ З ДІТЬМИ 

ФАКТИ ПРОДАЖУ 
НЕПОВНОЛІТНІМ 
АЛКОГОЛЬНИХ ТА 
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

209

61

12

277
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?

164

12

65
ПОТЕРПІЛО ВІД 
КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 
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Домашнє
(сімейне)
насильство



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

3303

11482

СКЛАДЕНО ТЕРМІНОВИХ 
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

5178

19
2682

-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?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

114
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

24 13,5 
кг

27

-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

19167 49 4218 296
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КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
КЕРІВНИЦТВО ГУНП/ КЕРІВНИЦТВО 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ (ВІДДІЛІВ ТА 

ВІДДІЛЕНЬ)/ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

81/1449/733

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У ЗМІ / 
ІНТЕРНЕТІ408

7

11561
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

11561

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

Щомісячно начальник ГУНП в Тернопільській області звітує

в засобах масової інформації про стан криміногенної

обстановки в області, також за участі керівництва поліції

проводяться брифінги, прес-конференції, круглі столи тощо

за участю ЗМІ та громадськості.

Задля створення безпекового середовища для дітей та

реалізації їх прав керівництво ГУНП в Тернопільській

області у взаємодіє з органами місцевого самоврядування,

бере участь в акціях про безпеку дороднього руху задля

попередження дитячого травматизму та домашнього

насильства.

24 територіальні громади на Тернопільщині долучилися до

участі у проекті “Поліцейський офіцер громади”

Як голова спортивної федерації волейболу Тернопільщини

продовжує популяризації спорту серед працівників поліції.

Долучилися до впровадження пілотного проекту

функціонування «Custody Records», що запобігає в

порушені прав людини в 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 ГУНП9
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1806
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 2021 року в ГУНП в

Тернопільській області

працювали 2

прикомандированих

працівника поліції інших ГУНП

та 27 працівників перевелися з

інших ГУНП.

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

1350
ЧОЛОВІКИ

456

1506

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 217

працівників (11,0 %).

Найбільше не вистачає

дільничних офіцерів поліції

(18,7%), працівників в

карному розшуку (14,9%) , в

секторах дізнання органу

досудового розслідування

(14,8%).

За звітний період звільнено

140 осіб, з них: 98 – за власним

бажанням, 15 – через хворобу,

15 – у зв'язку з скороченням,

10 – за порушення дисципліни,

2 – у зв'язку з смертю

виключені зі списків особового

складу ГУНП.

Відправлено на навчання 96

кандидатів.

.

До дисциплінарної відповідальності

було притягнено 523 працівники.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 488 працівників

поліції

(усі за сумлінне виконання службових

обов’язків)

Серед заохочень були – нагрудні знаки

МВС та НПУ, медалі за вислугу років,

почесні грамоти, подяки від МВС, Голови

НПУ, Голів обласної ради та міської

ради.

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 (294

працівники виявили бажання).




