
НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ

ЗВІТ 

НАЧАЛЬНИКА ПОЛІЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 

№2 

(М. ЛАНІВЦІ) КРЕМЕНЕЦЬКОГО 

РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПЕРЕД 

НАСЕЛЕННЯМ

ЗА 2022 РІК



01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення громадян

4498
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ4163

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ПРОСТУПКІВ 

333
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

8924

10 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

0 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- у місті - 4 хв. 45 сек.;

- у районі – 13 хв. 30 сек.

У відділенні створено:
- одну СОГ, яка працює цілодобово;
- два наряди ГРПП (одне з них працює 
цілодобово на території Вишнівецької ТГ, а 
друге працює цілодобово на територіях 
Лановецької та Борсуковецької ТГ).

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0 %

Розбої – 0 %

Крадіжки – 2,8 %

Хуліганство – 0,2 %

Викрадення автомобіля – 0,2 %

Шахрайство – 2 %

Побиття  – 4,7 %

Сімейне насильство – 10,3 %

Неправдиві виклики – 6,3 %

Структура повідомлень за видами:
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Безпечні 
дороги

- Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Порушення правил проїзду перехресть.

- Керування транспортним  засобом у стані 
алкогольного сп'яніння.

Причини:

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР.
- Проведення зустрічей у навчальних 
закладах та автошколі, які знаходяться на 
території обслуговування, для формування 
нетерпимого ставлення до керування авто 
напідпитку.
- Розповсюдження пам'яток з переліком 
санкцій за порушення ПДР.
- Періодичні рейди проти порушників 
правил дорожнього руху.
- Звернення до органів місцевого 
самоврядування  щодо освітлення 
автошляхів населених пунктів у час-пік, 
коли люди повертаються додому.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці):

79,7% ЛЕГКОВІ

10,1% ВАНТАЖНІ

5,1% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ:ТОП-5 АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК:

52
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)146

6

5

32

2

4

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

1. Перехрестя вулиць Вишнівецька та Миру м. Ланівці.

2. Пішохідний перехід поблизу перехрестя вулиць 

Незалежності та Тернопільська (неподалік парку). 

3. Автодорога Т-2012 сполучення Ланівці-Теофіполь від 

2 км+500 м по 7 км+900 м (осницьке перехрестя).

4. Автодорога Р-43 Тернопіль-Ланівці у межах с. Вишгородок.

5. Автодорога М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече від 

271 км+100 м по 285 км+800 м (напрямок смт. Вишнівець).

КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

У світлу пору доби

САМОХІДНІ

ТРАКТОР

2,5%

2,5%



Безпечні дороги

ПРИКЛАД ДТП Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ЗА НИМ

28.05.2022 року близько 19:00 год. на 1 км+720 м автодороги Т-2012 Ланівці-Осники-

Лисогірка-Теофіполь у м. Ланівці, по вул. Незалежності, водій автомобіля “Рено-Кенго”

гр. “Г”, 1973 р.н., житель м. Ланівці, Лановецької ТГ, Кременецького району, Тернопільської

області, рухаючись у напрямку м. Ланівці, виїхав на смугу зустрічного руху внаслідок чого

допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався у зустрічному напрямку, марки “Шінрай”, з

під керуванням гр. “П”, 2003 р.н., житель м. Ланівці.

Внаслідок ДТП гр. “П” госпіталізований у травматологічне відділення КНП

“Лановецька міська лікарня” з діагнозом: перелом лівого стегна лівої гомілки, лівої п'ятки.

Після надання медичної допомоги гр. “П” був направлений для госпіталізації у

Тернопільську обласну лікарню м. Тернопіль.

Подію було зареєстровано до журналу єдиного обліку відділення поліції №2

(м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП у Тернопільській області. Поліція своєчасно

прибула на місце події та оформила ДТП.

У ході розслідування з’ясовано обставини події, установлено винуватців події,

підготовлено матеріали справи та передано до суду для розгляду та прийняття рішення.

- Обговорити зміни транспортної
інфраструктури міста.

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

- Виділити та облагородити додаткові зони
паркування для розвантаження
центральної частини міста.

- Установити обмежувачі швидкості
(«лежачі поліцейські») біля навчальних
закладів та дитячих садочків.

- Звернутися до міського голови з
пропозицією розглянути можливість
виділення окремої лінії для руху
велосипедистів на ключових вулицях міста.

- Поширити інформацію серед населення
про те, щоб задля своєї безпеки, кожний із
тих хто буде перебувати у темну пору доби
надворі, носили світловідбиваючі
елементи.

Що треба зробити 

для покращення безпеки руху 

в районі?
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Фактори ризику для жертв:

- Стан алкогольного сп'яніння.

- Рухався сам в темний час доби у 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?

0
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

0

54
0 – злочинів

0 – проступків 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

0
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

0

0 тис. грн.

0 – злочинів

0 – проступків 



Безпечні вулиці

ЙМОВІРНІ МІСЦЯ 
СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ

Центр міста:

- вул. Грушевського;

- вул. Незалежності.

Район «Цукровий завод».

Місця гаражних 

кооперативів.

Територія ринку.

Район міського парку.

- Збільшити кількість патрулів у
зазначених місцях у темний час доби.

- Відновити освітлення в місцях, де
найчастіше скоюють злочини.

- Установити камери відеоспостереження
у місцях, де найчастіше скоюють
злочини.

- 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

27.07.2022 року о 15:55 год. зі служби

102 надійшло повідомлення від гр. “С”, 1983

р.н., жителя с. Гриньки, Лановецької ТГ,

Кременецького р-ну про те, що він скаржиться

на мед. працівників, які надавали допомогу

дочці його співмешканки гр. “Р”, 14 років, яка

перебувала у таборі і отримала поранення від

кулі з пневматичної зброї. Після приїзду з

табора виявили слід від кулі та кулю у тілі.

Прибувши на місце події було

встановлено, що 21.07.2022 року гр. “Р”, 2009

р.н., жителька с. Гриньки, перебуваючи у

таборі у с. Лисогірка, Теофіпольського р-ну,

Хмельницької обл., отримала поранення в

область лівої сторони тулуба від пневматичної

зброї (стріляли у мішень). Даний постріл

здійснила дівчина “Ю”, яка теж перебувала у

тому таборі.

Гр. “Р” після надання їй медичної

допомоги відпущена до місця проживання.

Зазначена подія була зареєстрована в

ЄО №1244 від 27.07.2022 року СПД №1 (смт.

Теофіполь) відділу поліції №2 (м. Волочиськ),

Хмельницького РУП, ГУНП у Хмельницькій

області.

На сьогодні досудове розслідування

триває, розслідування проводить слідчий СВ

Кременецького РВП капітан поліції “Ш” за ч.1

ст. 128 КК України.

15.08.2022 року о 15:27 год.

надійшов письмовий рапорт

оперуповноваженого СКП Кременецького

РВП ГУНП у Тернопільській області

лейтенанта поліції “К” про те, що

працівниками СКП в ході проведення

оперативно-розшукових заходів, виявлено

та задокументовао факт шахрайських дій зі

сторони гр. “С”, 1990 р.н., жительки

с. Передмірка, Кременецького р-ну, яка в

грудні 2021 року звернулася до управління

захисту населення зі заявою про

призначення їй державної соціальної

допомоги на дітей одиноким матерям.

Однак при наданні документів та

при заповненні декларації про майновий

стан осіб, які звернулися за призначенням

усіх видів держ. соц. допомоги гр. “С”

приховала факт, що у грудні 2021 року

вона вийшла заміж, а також вказала

недостовірні дані про майновий стан (не

вказала про доходи та наявність майна у її

чоловіка.

В результаті вчинення вище

зазначених дій “С” заволоділа грошовими

коштами, які були призначені в якості

держ. соц. допомоги у сумі 10 000 грн.

У діях “С” вбачаються ознаки

кримінального правопорушення,

передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. По

даному факту проводиться розслідування.



Безпечні вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Нелегальне виготовлення, 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв, 

вилучено – 339,5 літрів.
З незаконного обігу 

вилучено 19 г канабісу та 
580 рослин маку.

- 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 вживанням
алкогольних напоїв у публічних місцях,
нелегальною торгівлею.

- Ініціювати питання обмеження часу
продажу алкогольних напоїв з 20.00 год. до
07.00 год.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 

небезпеки:

- територія автовокзалу і 

залізничної станції;

- територія ринку;

- район «Цукровий завод»;

- район міського парку.

На території обслуговування на 

обліку поліції перебувають 188 осіб.

Серед них:

- 19 раніше засуджених;

- 163 сімейних бешкетники;

- 6 осіб під адміністративним 

наглядом;

- немає осіб, що засуджені до 

покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:

- здійснено 250 відвідувань за 

місцем проживання;

- проведено 180 

профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНІВ0
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

14

13

1
ПРОСТУПОК
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖКИ

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки:

- Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет.
- Під виглядом працівників банківських 
структур.
- Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства:

5 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

6 – злочинів

3 – проступки 

36 – злочинів

6 – проступків 

ШАХРАЙСТВО

0 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

3 – злочини

1 – проступок 

12 – злочинів

46 – проступків 

Спосіб проникнення:

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

20392 тис. грн.

19312 тис. грн.

11576 тис. 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 ЗБИТКІВ23964 тис. грн.



ро

Безпечне житло, оселя

- Організувати та забезпечити  розробку 
і розповсюдження пам’ятки «Як не 
стати жертвою крадіїв та захистити своє 
майно?».

- Провести інформаційні заходи, 
спрямовані на захист персональних 
даних  громадян від шахраїв.

Що треба зробити?

СЛІДЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

- надіслано 17 запитів до 

банківських установ у рамках 

розслідувань;

- надіслано 19 запитів до 

операторів мобільного зв'язку.

- проведено 19 зустрічей із 

мешканцями району для 

роз'яснення ризиків, за яких 

можна стати жертвою злочинів;

- уведено в дію 0 «Безпечних 

будинків».

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

СЕКТОР ДІЗНАННЯ

- надіслано 8 запитів до 

банківських установ у рамках 

розслідувань та отримано 13 

ухвал до інформації, яка 

перебуває у володінні банку;

- отримано 22 ухвали до 

інформації, яка перебуває у 

володінні операторів мобільного 

зв'язку.

- проведено 19 зустрічей із 

мешканцями району для 

роз'яснення ризиків, за яких 

можна стати жертвою злочинів;

- уведено в дію 0 «Безпечних 

будинків».
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Безпека 
дітей

Складено 186 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 42;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 90;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 2;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 11;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 2;
- стосовно неповнолітніх – 39.
Розшукано 2 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 28 бесід на правову тематику, щодо 
профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

За звітний період на території 

обслуговування не було жодної 

надзвичайної події з дітьми 

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

0

ВИПАДКИ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

2

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

2

0

10

4

- Забезпечити неухильне дотримання порядку розгляду звернень 
та повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми або 
загрози його вчинення.
- Обстежувати умови проживання дитини у разі скоєння 
насильства, жорстокого поводження з нею або існування 
реальної загрози його вчинення.
- Обстежувати сім’ї, які опинились у складних життєвих 
обставинах, з метою виявлення фактів насильства в сім’ї 
стосовно дітей та залучення їх до найгірших форм праці.

Що треба робити іншим службам (ССД, ЦССДМ)?

- Разом зі 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 їх поведінки та місця перебування.
- Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, 
перевіряти їх за місцем проживання з метою недопущення 
вчинення протиправних дій неповнолітніми та стосовно них.

Що треба зробити поліції?
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Домашнє (сімейне) насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

0

10

447

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

227

0
120

- Провести додаткові навчання з 
працівниками Служби у справах дітей та 
Центру соціальних служб для дітей, сім’ї
та молоді).

- Офіцерам ювенальної превенції 
збільшити кількість відвідувань дітей за 
місцем проживання, навчання з метою 
виявлення дітей, що страждають від 
насильства.

- Разом з місцевою владою обговорити 
питання створення гарячої лінії для 
повідомлень про сімейне насильство.

Що треба зробити?
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Зброя, вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

7
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (Г)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

1 467 г 0

- Відпрацювання залізничного вокзалу, автовокзалу 
для перекриття каналів надходження ВЗ та 
вибухових  речовин.

- 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 
законодавства.

Поліцейські заходи

- Посилити контроль за дотриманням правил 
зберігання мисливської вогнепальної нарізної зброї 
та поводження з нею.

- Збільшити кількість перевірок залізничного 
вокзалу, автовокзалу 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

БОЄПРИПАСІВ 
(ПАТРОНІВ)
ВИЛУЧЕНО 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ/ВИБУХІВКИ

800+/- 0 90 1/467 г
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Довіра громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

37 %

82
51%

1431
17

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення району. 

- Залучати громадян до участі в охороні 
публічної (громадської) безпеки. 
Створити різні канали участі, у тому числі 
дистанційні та анонімні.

- 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.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

83 / 421

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ18

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ17

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ В 
ІНТЕРНЕТІ

51

77
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 
(зареєстровані діловодом у 
журналах прийнятих заяв та 

звернень, які надійшли 
поштою)

ОПРАЦЬОВАНО / 
ВЖИТО ЗАХОДІВ

77
Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Періодично здійснюється інформування 
населення про стан криміногенної 
обстановки на території обслуговування, 
за участю керівництва ВП №2 (м. Ланівці) 
проводяться круглі столи тощо за участю 
ЗМІ та представників міської влади.

Щоб запобігти травмуванню дітей на 
дорогах поліцейські провели вуличну 
акцію «Будь обережним на дорозі!», а 
також проводилися різного роду 
відповідні тематичні зустрічі із школярами 
навчальних закладів.

ДІЇ ПОЛІЦІЇ ЗАДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ та БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ
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Персонал поліції

45
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
(з них 2 працівники –

вільнонаймані)

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділення поліції
постійно залучаються до несення
служби на блокпостах (при
наявності) та до охорони публічного
порядку під час масових заходів.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що призводить до
перевтоми.
- Неможливість надати працівникам
повноцінний відпочинок згідно з
трудовим законодавством (на
сьогоднішній день – впливає воєнний
стан в Україні).

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

Станом на 30.01.2023 року у
відділенні поліції №2 (м. Ланівці)
Кременецького РВП ГУНП у
Тернопільській області працюють
12 прикомандированих
поліцейських з Кременецького
РВП ГУНП у Тернопільській
області.

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

33
ЧОЛОВІКИ

5

39

ЖІНОК

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ 
ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 5 працівників 
(11,1 %).

Станом на 30.01.2023 року
найбільше не вистачає
працівників сектору реагування
патрульної поліції – 4, що
створює додаткове навантаження
на працівників, а також є вакансії
1 інспектора чергового та 1
поліцейського логіста.

За звітний період звільнено 2
особи, з них 1 – за власним
бажанням, 1 – у зв’язку з
досягненням пенсійного віку.

Відправлено на навчання
1 кандидат.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 14 працівників. Серед них:

7 – за порушення інструкції Наказу МВС 
№1376 від 2015 року;
3 – за порушення наказів МВС №650 від 
2017 року та №357 від 2020 року;
2 – за невиконання вимог кримінального 
процесуального законодавства;
1 – за порушення наказу МВС №757 від 2017 
року;
1 – порушення службової дисципліни.

Покарано. За що?

Загалом нагороджено 3 працівники поліції за 
сумлінне виконання службових обов'язків.

Серед заохочень – премії, почесні грамоти, 
подяки від начальника ГУНП у Тернопільській 
області, від голови міської ради та голів ТГ.

Нагороджено, заохочено. За що? 
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Нагальні потреби поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?
- Включити до програми Підвищення 
безпеки району на 2023 рік придбання 
1 автомобіля для поліцейського 

офіцера громади.

- Передбачити в бюджеті Вишнівецької
ТГ фінансування обладнання 
поліцейської станції.

- Забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах із запобігання шахрайству.

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

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Система відеоспостереження на 

території обслуговування потребує 

додаткового встановлення камер та 

оновлення відеокамер покращеної 

якості на в'їзді та виїзді із 

населених пунктів.

2. Створити й обладнати поліцейську 

станцію в смт. Вишнівець.

3. Вдосконалити навички працівників 

поліції з деескалації конфліктів.

4. Підвищити кваліфікацію 

працівників поліції у сфері протидії 

інтернет-, банківським та 

телефонним шахрайствам.

5. Підвищити кваліфікацію 

працівників поліції у сфері протидії 

інтернет-, банківським та 

телефонним шахрайствам.

6. Автотраноспорт ВП №2 (м. 

Ланівці) потребує заміни розхідних 

запчастин та більшої кількості 

паливно-мастильних матеріалів для 

забезпечення діяльності ВП 

пов'язаної із оперативним 

реагуванням на повідомлення і 

кримінальні правопорушення та 

інші події

7. Потрібно матеріальне покращення 

для забезпечення відділення поліції 

канцелярським приладдям і новою 

оргтехнікою.




