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Повідомлення 
громадян

5226
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 10 СЕКУНД0,0210 

сек.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ4115

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

199
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

8056

36 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

0 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 10 хв. 42 сек.
Середній час виконання завдання: 
34 хв. 18 сек
У відділенні створено 1 СОГ та 2 ГРПП, які 
працюють на цілодобовій основі

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0 %

Розбої – 0 %

Крадіжки – 1,8 %

Хуліганство – 0 %

Викрадення автомобіля – 0 %

Шахрайство – 1,3 %

Побиття  – 1,7 %

Сімейне насильство – 8 %

Структура повідомлень за видами
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дороги



Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Порушення правил обгону.

- 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.

- Створення гарячої лінії та спільні з 
громадськістю рейди проти порушників 
правил паркування.

Заходи з покращення ситуації (а 

саме поліція, у співпраці)

69% ЛЕГКОВІ

30% ВАНТАЖНІ

1% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

133
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)100

13

11

55

0

5

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У темну пору доби
1. Ділянка траси М-12 поблизу с.Смиківці
2. Ділянка траси міжнародного значення М-
19 від 297 км до 305 км
(між селами Чорний Ліс та Івашківці)
3. Перехрестя доріг траси М-19 (311км) та Р-
43 (поблизу с.Чернихівці-Івашківці)
4. Перехрестя доріг М-19 та Збараж-Хомівка
(Доброводівське перехрестя)
5. Ділянка траси міжнародного значення М19 
(316 км) (поблизу с.Байківці)



Безпечні 
дороги ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 

ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

09.04.2022 о 18:49 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що до них
звернувся гр. «П», житель м. Збараж та повідомив про те, що в м. Збараж по вул. Богдана
Хмельницького, біля міської ради трапилась ДТП з травмованими особами за участі
автомобілів «Фольксваген» та «Мітцубісі». Виїздом СОГ встановлено, що внаслідок ДТП
водій автомобіля «Фольксваген Гольф» отримав тілесні ушкодження несумісні із життям
(помер на місці події), його пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ,
струсу головного мозку, тупої травми грудної клітки, різаної рани лівої гомілки,
госпіталізована в травматологічне відділення збаразької лікарні, пасажирка автомобіля
«Мітсубісі», будучи вагітною, отримала тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки
та правого гомілкового суглоба, загроза викидня, госпіталізована в гінекологічне
відділення збаразької лікарні. Труп водія авто «Фольксваген направлено в морг ТОБ для
проведення експертиз. На місці ДТП проводилось фотографування, огляд місця події,
учасників та очевидців опитано. Вищевказані автомобілі поміщено на арештмайданчик
ВП №4 (м. Збараж) .

Для огляду місця події залучено експертів та спеціалістів із слідчого управління.
В ході досудового розслідування проведено автотехнічні та транспортно-трасологічні

експертизи. У водіїв взято забір крові на встановлення факту вживання спиртних напоїв.
Встановлено, що водій авто «Фольксваген», будучи в стані алкогольного сп'яніння,

невпевнившись в безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив
зіткнення із автомобілем, який рухався у зустрічному напрямку.

- Збільшити кількість автопатрулів на трасах
державного значення із направленням в
місця концентрації ДТП;

- Залучення працівників УПП з приладами
для визначення перевищення дозволеної
швидкості руху;

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

- Проводити профілактичну роботу з
учасниками дорожнього руху, зокрема і
пішоходами.

- Доводити через ЗМІ інформацію щодо
фактів порушення ПДР, які призвели до
травмування чи загибелі учасників
дорожного руху

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО 
(дрібне/кримінальне)

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 18 – 38 років.

Хто злочинці?

63
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

0

6363/0

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

0
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

0

- грн.

0



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

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

- Відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини.

- Установити 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», «Первинні дії потерпілого в разі 
скоєння стосовно нього злочину» тощо.

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

22.08.2022р. о 16:27 год. надійшло повідомлення від жительки
с. Малий Ходачків про те, що на сусідньому подвірї, на спині,
лежить гр. «О», на тілі та обличчі якого є сліди тілесних
ушкоджень та кров. Повідомила, що чоловіка можливо вбили.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 21.08.2022р.
близько 22:00год. гр. «Т», житель с. Малий Ходачків
Тернопільського р-ну, за місцем свого проживання розпивав
алкогольні напої разом із гр. «О». В ході розпиття алкогольних
напоїв між вищевказаними особами виник конфлікт, в ході якого
гр. «Т» наніс декілька ударів кулаком гр. «О» в область грудей та
голови, після чого витягнув останнього з помешкання на подвіря
та залишив.

Гр. «Т» затриманий в порядку ст.208 КПК, у скоєному зізнався.
Труп загиблого направлено в морг ТОБ СМЕ для проведення
розтину.

Слідство у справі триває.

Місто Збараж, села: Малий 
Ходачків, Гаї Шевченківські, Гаї 
Гречинські, Смиківці, Байківці, 
Великі Бірки



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Нелегальний продаж 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 
виявлено спільними 
зусиллями поліції та 
громадськості, за 
результатами чого з 
незаконного обігу 
вилучено контрафактну 
продукцію.
Також вилучено 
наркотичні речовини. 

- 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 

- Своєчасно ставити осіб на облік та брати під 
адміністративний нагляд.

- Активізувати виявлення та документування правопорушень, 
пов’язаних з уживанням алкогольних напоїв у публічних 
місцях, нелегальною торгівлею.

- Обмежити час продажу алкогольних напоїв з 20.00 до 07.00 

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
- заклади дозвілля, де 
здійснюється продаж алкоголю;
- цілодобові торгівельні
заклади, ринки;
- погано освітлені місця.

На території обслуговування
перебуває 225 осіба, яка знаходиться
на обліку в поліції. 
Серед них:
- 20 раніше засуджених;
- 164 сімейних бешкетників;
- 6 осіб під адміністративним 
наглядом;
- 35 осіб, що засуджені до покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі.

Протягом звітного періоду :

Провела 845 відвідувань за місцем 
проживання підоблікових осіб. 

Встановлено за ініціативою поліції  12 
адміністративних наглядів відносно раніше 
судимих осіб.  Проведено 56 відпрацювань 
населених пунктів із складною 
оперативною обстановкою. 

Проведено 34 рейди по виявленню фактів 
продажу алкоголю неповнолітнім особам 
та виявленню фактів перебування дітей у 
нічний час у закладах дозвілля без 
супроводу дорослих 

НАРКОЗЛОЧИНИ

3
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

27

7
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК (з квартир, 
будинків)

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

0 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

12

14

ШАХРАЙСТВА

-
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

10

34

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

38244 грн.

26409 грн.

91872 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 ЗБИТКІВБлизько 200 тис. 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.

- Розробити та запустити програму 
маркування особистого майна.

Що треба зробити?

Надіслано 36 запитів до 
банківських установ у рамках 
розслідувань.

Надіслано 5 запитів до мобільних 
операторів.

Отримано 36 клопотань про дозвіл 
на тимчасовий доступ до 
інформації, яка містить 
охоронювану законом таємницю.

Дано 12 доручень на кіберполіцію

Надіслано запити в ломбарди, 
пункти прийому металобрухту.

Проведено близько 70 експертиз 
(трасологічних, дактолоскопічних, 
товарознавчих, 
автотоварознавчих).

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Систематично проводяться 
зустрічі з мешканцями району для 
роз’яснення ризиків, за яких 
можна стати жертвою злочину.

Надано рекомендації 
суб'єктам підприємницької 
діяльності, а також закладам 
освіти щодо взяття своїх 
приміщень під охорону та 
обладнання цілодобовим 
відеоспостереженням.



05 Безпека 
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Безпека дітей

Складено 131 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 116;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 76;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 15;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 22;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 3;
- стосовно неповнолітніх – 15.
Розшукано 3 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 34 лекції і бесіди на правову 
тематику щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

Надзвичайних подій за участю дітей на території обслуговування ВП у 
звітному періоді не було.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

0

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

3

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

3

0

20

15

- Забезпечити неухильне дотримання порядку розгляду звернень 
та повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми або 
загрози його вчинення.
- Обстежувати умови проживання дитини в 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

1

610

497

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

222

0
100

- Провести додаткове навчання з 
працівниками відділу профілактики 
домашнього насильства (разом зі 
Службою у справах дітей, Центром 
соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, громадськими організаціями).

- Офіцеру ювенальної превенції та ДОП 
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.

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

8
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

0 0 кг 9

- Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів 
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 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

1221 4 87 2
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ216

Близько 

6000

25

- 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

32 / 270

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ6

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ3

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

104

5226
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

5226

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

Керівництвом відділення поліції, а також 
ДОП та ЮП проводяться звіти-виступи 
перед населенням на території громад із 
інформуванням про стан криміногенної 
обстановки, проводяться брифінги, прес-
конференції, круглі столи тощо за участю 
громадськості.

Щоб запобігти травмуванню дітей на 
дорогах поліцейські провели вуличну 
акцію «Будь обережним на дорозі!».
Ініційовано та взято участь в превентивних 
заходах «Безпека на воді», «Літо-
канікули», «Операція Пішохід» , «Місячник 
Безпеки дорожнього руху», участь у заході 
на центральній площі міста Збараж до 
«Дня захисту дітей». З метою збільшення 
довіри до поліції  та профорієнтації, із 
учнями шкіл систематично проводяться 
екскурсії до відділення поліції, де останніх 
ознайомлено із специфікою роботи

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

61
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків 
працівники  відділення поліції 
залучаються до охорони публічного 
порядку під час масового 
відключення електроенергії, 
конвоювання, відряджаються в 
деокуповані території України для 
несення служби.

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

У 2022 році до відділення поліції 
№4 (м.Збараж) відряджено для 
несення служби на постійній 
основі 4 поліцейських 
Тернопільського РУ поліції

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

49
ЧОЛОВІКИ

10

52

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 2 працівників 
(3,17 %).

За звітний період звільнено 0 осіб.

Відправлено на навчання 
4 кандидатів.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 31 працівника. Серед них:

- за невиконання вимог кримінально-
процесуального та адміністративного 
законодавства, неналежне виконання 
службових обов'язків

Покарано. За що?

Загалом заохочено 12 працівники поліції. 
Серед них:

12 – за сумлінне виконання службових 
обов'язків.

Серед заохочень – медаль за сумлінну 
службу.
Окремо 20 працівникам вручено почесні 
грамоти та подяки від органів місцевого 
самоврядування та керівництва ВП.

Нагороджено, заохочено. За що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- Включити до програм «Сприяння 
поліції у підвищенні безпеки громадян 
на 2023 рік» чи передбачити в бюджеті 
громад придбання:

- автомобілів для обслуговування 
громад; 

- камер відеоспостереження з 
функцією розпізнавання номерних 
знаків;

- обладнання для поліцейських 
станції.

- Забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах із запобігання шахрайству.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Створення умов для роботи поліції у віддалених населених пунктах.
2. Дофінансування потреб у придбанні палива для службового транспорту

та проведення своєчасного ремонту, заміна чи віділення коштів на
придбання автомобіля для СОГ.

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 відеоспостереження 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




