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Повідомлення 
громадян

95051
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
у середньому за добу260.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ69506

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

6207
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

22205

1335 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

62 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- у місті - 11 хв 57 сек;

- у районі: СОГ - 19 хв 37 сек.
               ГРПП – 14 хв 35 сек

В Управлінні та відділеннях створено дев'ять 
 СОГ та 4 наряди ГРПП, які працюють 
цілодобово. 

Швидкість прибуття поліції на 
місце події

Пограбування – 0,9 %

Розбої – 0,08 %

Крадіжки – 31,8 %

Хуліганство – 32,1 %

Викрадення автомобіля – 1,2 %

Шахрайство – 23,5 %

Побиття  –  10,1 %

Сімейне насильство – 0,32 %

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги

- Перевищення швидкості.
- Порушення правил проїзду пішохідних 
переходів.
- Порушення правил маневрування.
- Недотримання дистанції.
- Проїзд на заборонний сигнал світлофора.
- Неочікуваний вихід на проїзну частину.
- 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.
-Клопотати перед міськими органами 
влади про збільшення місць паркування, у 
т. ч. платних майданчиків. 
-Клопотати перед міськими органами 
влади про створення муніципального 
підрозділу, який контролював би 
дотримання правил паркування у 
м. Миколаєві

Заходи з покращення ситуації 
(саме поліція, у співпраці)

60% ЛЕГКОВІ

33% ВАНТАЖНІ

7% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

1489
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)455

4

19

159

10

13

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору 
доби, приблизно з 
11 год. до 13 год., 
та самим 
аварійним днем 
тижня є понеділок

1. пр. Центральний до вул. 3 Слобідська
2. Пушкінське кільце.
3. Перехрестя пр. Богоявленського та 
вул. Космонавтів.
4. Перехрестя пр. Богоявленського  та 
вул. 295 Стрілецької Дивізії.
5. 81, 58, 125, 128  км автодороги 
«Одеса – Мелітополь - Новоазовськ».



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

07.12.2022 о 10.05 на 215 км автодороги «Благовіщенське – Миколаїв» водій автомобіля 
«ЗАЗ Деу» на заокругленій ділянці дороги не впоровся з керуванням та допустив виїзд на 
зустрічну смугу з послідуючим зіткненням з автомобілем «Volvo» під керуванням водія Г., 
що рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій автомобіля «ЗАЗ» та його 
пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а водій автомобіля «Volvo» 
доставлений до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Вказана пригода зареєстровано до журналу обліку поліції.
Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила доправлення постраждалого до 
лікувального закладу, оформила ДТП.

Звернутись до органів місцевої влади з 
пропозицією щодо:

- відновлення дорожньої розмітки,
у тому числі пішохідних переходів, особливо 
зі світло відбиваючими елементами 
(у нічний час);

- виділення додаткової зони паркування 
біля міських ринків, інших місць значного 
скупчення автотранспорту, а також 
великогабаритного транспорту на 
автошляхах;

-установлення обмежувачів швидкості 
(«лежачі поліцейські») біля навчальних та 
дошкільних закладів, медичних установ 
тощо. 

Що треба зробити 
для покращання безпеки руху 
в районі
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ХУЛІГАНСТВО

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?

232 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

12

220234

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

50 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

50

119 тис. грн.

51



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

- залізничні станції;
- комунальні ринки;
- район «Аляуди»;
- район Залізничного 
селища;
- парк Юність
- парк «Дружби народів».

- Збільшити кількість патрулів у зазначених  
місцях у темний час доби, а також 
наблизити патрулі до розважальних 
закладів.

-Завернутись до місцевої влади з 
клопотанням про встановлення камер 
відеоспостереження в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини, а також клопотати про 
відновлення та вдосконалення програми 
«Безпечне місто» (збільшення числа камер, 
їх різновивиди)

- 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

13 червня по вул. Запорізкій у            
м. Миколаєві погрожуючи 
застосуванням насильства
 32 – річний чоловік здійсним 
розбійний напад на 22-річну дівчину, 
намагаючись заволодіти її 
мобільним телефоном та грошовими 
коштами. За вказаним фактом 
розпочато кримінальне 
провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) 
Кримінального кодексу України. 
Працівники поліції оперативно 
прибули на місце події, опитали 
потерпілу та по гарячих слідах 
затримали підозрюваного. На 
сьогодні досудове слідство 
закінчено, пред’явлено 
обвинувачення, матеріали передано 
до суду. 

27 грудня у м. Нова Одеса до 
магазину зайшов 20-річний 
хлопець та погрожуючи пістолетом 
– запальничкою намагався 
заволодіти грошовими коштами. На 
місце оперативно  прибула слідчо-
оперативна група та нападника 
затримано. За вказаним фактом 
розпочато кримінальне 
провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) 
Кримінального кодексу України. 
На сьогодні досудове слідство 
закінчено, пред’явлено 
обвинувачення, матеріали 
передано до суду. 



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
АЛКОГОЛЕМ

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв.
Заклади закрито, партію 
контрафактного алкоголю 
вилучено.
З незаконного обігу 
вилучено 12 кг 
наркотичних речовин. 

- Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням.

- 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, 
нелегальною торгівлею.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 
небезпеки:
- залізничні станції;
- комунальні ринки;
- район «Аляуди»;
- район Залізничного 
селища;
- парк Юність
- парк «Дружби народів».

У районі на обліку поліції 
перебувають 1027 осіб.
Серед них:
- 562 раніше засуджених;
- 325 сімейних бешкетників;
 - 45 особи під адміністративним 
наглядом;
- 95 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 3357 відвідувань за 
місцем проживання;
- проведено 
1947 профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

30
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

358

512
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КРАДІЖОК З 
ОСЕЛЬ 

ГРОМАДЯН

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

15 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

261

297

ШАХРАЙСТВА

5 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

51

459

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

245 тис. грн.

170 тис. грн.

8 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 ЗБИТКІВ341 тис. грн.



Безпечне 
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•Розробити та розповсюдити 
пам’ятку «Як не стати жертвою крадіїв, 
шахраїв та захистити своє майно».

•Провести інформаційну кампанію, 
спрямовану на захист персональних 
даних  громадян від шахраїв.

•Провести роз'яснювальну роботу 
серед населення щодо доцільності 
встановлення охоронної системи та 
взяття під сигналізацію квартир та 
житлових будинків громадян, офісів та 
підприємств.

•Висвітлити у ЗМІ, Інтернет - каналах 
інформацію «Як не стати жертвою 
крадіїв та захистити своє майно»

Що треба зробити?

Надіслано 1725 запитів до 
банківських установ у рамках 
розслідувань.

Надіслано 3547 запитів до мобільних 
операторів.

Розміщено 158 повідомлень в 
соцмережах з інформацією, як не 
стати жертвою злочину.

Розміщено 239 повідомлення в ЗМІ з 
інформацією, як не захистити себе 
від шахраїв.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Проведено 1356 зустрічі з мешканцями 
району для роз’яснення ризиків, за яких 
можна стати жертвою злочину.

Проведено 256 профілактичних 
відпрацювань пунктів прийому 
вторсировини, ломбардів та місць 
можливого збуту викраденого майна.

З метою профілактики перевірено 336 
осіб раніше судимих за злочини 
майнового характеру.
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Безпека дітей

Складено 641 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 622;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 226;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 18;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 27;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 9;
- стосовно неповнолітніх – 19.
Розшукано 111 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 84 лекцій і бесід на правову тематику, 
щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

08.12.2022 о 11:01 до Обласної дитячої лікарні 
поступила дитина Л., 2006 р.н., яка намагалась 
покінчити життя самогубством, та за місцем свого 
мешкання вжила 62 пігулки різного виду. Лікарями 
надано медичну допомогу та дитина залишилась 
живаю. Працівниками ювенальної превенції 
проведено профілактичну бесіду з дитиною та 
батьками.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

109

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

109

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

111

16

9

18

- 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 з метою подальшого їх поміщення до 
центру соціально – психологічної реабілітації для дітей. 

- Проводити регулярно перевірки за місцем проживання неповнолітніх, 
які перебувають на профілактичному обліку, з метою контролю їх 
поведінки та місць перебування, та проведення роз'яснювальної роботи 
серед неповнолітніх , батьків та осіб, які їх заміщують.

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

-Клопотати перед органами влади про активізацію роботи по програмі 
«Офіцер безпеки» у закладах освіти 

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)

17

25133

2787

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

974

637

- 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).

- Офіцерам ювенальної превенції 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?

Поліцейські заходи

- разом з фахівчинею з соціальної роботи Миколаївського 
міського центру соціальних служб проведено зустрічі з 
військовослужбовцями військових частин, внутрішньо 
переміщеними особами 
- проведено 35 онлай – лейкцій з учнями закладів освіти 
«Заходи протидії домашнього насильства»
- проведено онлайн – виставку дитячого малюнку «Світ 
без насильства очима дитини»
- проведені зустрічі у формі інтерактивної гри з дітками 
ВПО на тему «Виховання нульової толерантності до 
насильства» «Скажи мені добре слово!»
-  прийняли участь у маніфесті «16 днів проти насилля» у 
Каштановому сквері м. Миколаєва 
- вуличні акції, на якій проводилися бесіди з громадянами 
«Куди звертатися та що робити якщо стали жертвою чи 
очевидцем домашнього насильства». 
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

17
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

5 570 г 4

- 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

15289 116 7228 8
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ

35 /269 

ЗУСТРІЧЕЙ З ОРГАНАМИ 
МІСЦЕВИХ САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ГОЛОВАМИ ОТГ 
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

93

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

236

3273
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

3213

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

- Щомісяця начальник поліції виступає на 
телебаченні,  де інформує населення про стан 
криміногенної обстановки в місті, за участю 
керівництва поліції проводяться брифінги, прес-
конференції, круглі столи тощо за участю ЗМІ та 
громадськості.
- Щоб запобігти травмуванню дітей на дорогах з 
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські 
провели вуличну акцію «Будь обережним на 
дорозі!».
- Участь у заході на центральній площі міста 
взяли керівництво і працівники поліції та 
учасники ГО «Пласт», бійці Національної гвардії 
України та батальйону «Донбас», працівники 
ДСНС та медики, байкери та громадські 
організації міста, а також народні танцювальні 
колективи.
- Поліцейські офіцери громади постійно 
підтримують контакт з мешканцями ОТГ, щодня 
забезпечують порядок на своїй території, 
своєчасно реагують на проблеми громади та 
запобігають правопорушенням.
- Організовано проведення профілактичних 
заходів з відвідування помешкань громадян, 
установ, організацій дільничними офіцерами 
поліції з врученням візитних карток та пам’яток 
«Як не стати жертвою злочину».

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ
СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ
(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 
ТОЩО)
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Персонал
поліції

730
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції постійно 
залучаються до несення служби на 
блокпостах та охорони 
адміністративних будівель, а також 
на патрулювання у денний та нічний 
час 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.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

З початку 2022 року 
у Управлінні поліції працювали 
100 прикомандированих 
поліцейських з інших ГУНП.

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

504
ЧОЛОВІКИ

226

647
ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 167 
працівників (17,7%).

За звітний період звільнено 56 
осіб, з них 40 – за власним 
бажанням,  5 – у зв’язку з 
досягненням пенсійного віку, 11 – 
за порушення дисципліни.

Відправлено на навчання 
146 кандидатів.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 66 працівників та попереджено 
152 працівників. Серед них:

4 – за порушення строку розгляду звернень 
громадян;

12 – за нетактовну та грубу поведінку під час 
спілкування з громадянами;

14 – за невиконання вимог кримінального 
процесуального законодавства.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 49 працівники поліції. 
Серед них:

36 – за сумлінне виконання службових 
обов'язків.

Серед заохочень – наручні годинники, 
почесні грамоти, подяки від голови 
райдержадміністрації, медалі за відзнаку.

Нагороджено, заохочено. За 
що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

1) Включити до програми Підвищення 
безпеки району на 2023 рік придбання:
 - автомобілів для ПОГ;
 - автомобілів для інших поліцейських ;
 - квартир для працівників поліції (або 
віднайти інший спосіб забезпечення їх 
житлом).

2) Передбачити в бюджеті  ОТГ 
фінансування обладнання поліцейської 
станції для ПОГ.

3) Клопотати перед головами ОТГ про 
встановлення камер на шляхах в'їзду та 
виїзду з населених пунктів, які розташовані 
на їх територіях

4) Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах із запобігання шахрайству.

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

6) Впровадити систему Front Office та 
Сustody Records

Як планується вирішувати 
проблеми?

1. Забезпечення  належною кількістю 
службового автотранспорту для 
виконання покладених функцій 

2. Створити й обладнати поліцейських 
станцій для дільничних міста, а 
також поліцейські станції у селах 
Певомайське, Галіциново, Нечаяне 
Миколаївського району

3. Продовжити роботу щодо реалізації 
проекту «Поліцейський офіцер 
громади» в ОТГ району. 

4. Провести тренінги з удосконалення 
навичок працівників поліції з 
деескалації конфліктів.

5. Провести тренінги з підвищення 
кваліфікації працівників       

        поліції у сфері протидії інтернет-, 
        банківським та телефонним  
        шахрайствам.

6. Створення єдиної системи 
відеоспостереження на території 
району.

7. Вирішити питання житла для сімей 
працівників поліції.
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Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

105
ЗЛОЧИНІВ ЗА ФАКТАМИ 
ВЧИНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ ЗЛОЧИНІВ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

рф ТА ЇХ ПОСОБНИКАМИ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В 
ЯКИХ ОСОБАМ ПОВІДОМЛЕНО 

ПРО ПІДОЗРУ

27

• порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) – 72;
• посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 ККУ) – 1;
• колабораційна діяльнісь (ст. 111-1 ККУ) – 29;
• виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської 

федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 ККУ)- 48.  

з них:

Колабораційна діяльність

Розпочато 48 кримінальних 
проваджень за ст. 436-2 ККУ, з 
яких у 16 особам повідомлено 
про підозру та 15 кримінальних 
проваджень даної категорії 
скеровано до суду.

За ст. 111-1 ККУ розпочато 29 
кримінальних проваджень, у 
яких 11 особам повідомлено 
про підозру. Скеровано до суду 
11 таких кримінальних 
проваджень



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

На сьогодні поліцейськими 
забезпечується публічна безпека та 
порядок на деокупованих територіях, 
забезпечено функціонування 
перевірочних пунктів та блок постів. 
Постійно проводиться робота з 
виявлення ДРГ та колаборантів.
Організовано роботу слідчо-
оперативних груп на деокупованій 
території із документування воєнних 
злочинів. Працівниками 
вибухотехнічної служби здійснюються 
заходи з розмінування деокупованої 
території. 

Відновлено поліцейську присутність у 9 
деокупованих населених пунктах 
(проживає орієнтовно 1600 цивільних 
громадян)

   356 осіб перевірено на причетність до колабораційної, диверсійної 
діяльності спрямованої проти України

  5 осіб виявлено, які ймовірно співпрацювали з окупаційною владою

  31 здійснено виїздів працівниками вибухотехнічної служби

   1,5 га обстежено територію вибухотехніками

  3 вилучено вибухонебезпечних предметів

1 знищено вибухонебезпечних предметів



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

375287
Перевірено транспортних засобів 

на блокпостах 

10
Виявлено осіб, які 
перебували у розшуку12 Транспортних засобів, які 

перебували у розшуку 

 9 Вилучено одиниць вогнепальної 
зброї 657 Вилучено набоїв

03.07.2022 співробітниками УСР в 
Миколаївській області на блок посту    
           в м. Миколаєві, зупинено 
автомобіль під керуванням місцевого 
мешканця гр. Л., у якого під час 
перевірки документів та огляду 
мобільного телефону, встановлено, 
що останній займає активну 
проросійську позицію та можливо 
причетний до співпраці з військами 
агресора. В його телефоні наявні 
повідомлення із координатами 
об’єктів інфраструктури м. 
Миколаєва, які обстрілювались 
російськими військами із помітками 
та даними про наслідки таких 
обстрілів. Вказаного громадянина 
було передано працівникам 
Управління служби безпеки України в 
Миколаївській області для подальших 
фільтраційних заходів. 

РОБОТА БЛОКПОСТІВ
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 1 104

Кримінальних проваджень, які розпочаті 
за фактами вчинення крадіжок, грабежів, 
розбоїв в умовах війни.

899

Кримінальних проваджень в 
яких особам повідомлено про 
підозру

841

Кримінальних проваджень 
скерованих до суду

З 24.02.2022 року по 31.12.2022 
розпочато досудове розслідування 
1064 крадіжок, 36 грабіж та 4 
розбійних нападів.
У вчиненні майнових злочинів в 
умовах воєнного стану осіб злочинців 
повідомлено про підозру у 861 
кримінальних провадженнях за 
фактами вчинення крадіжок, 34 – 
скоєння грабежів, 4 – вчинення 
розбійних нападів.



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

Внаслідок обстрілів та бойових 
дій на території області:

3 дітей загинуло 5 дітей травмовано

У період з 24.02.2022 по 31.12.2022 до Миколаївського РУП ГУНП та 
підпорядкованих відділень  надійшло:

97 звернень про безвісне зникнення 97 дітей

Ужитими заходами 

 всіх зниклих дітей розшукано

З початку війни із закладів 
різних типів, форм власності та 
підпорядкування на цілодобове 
перебування повернуто батькам 
(законним представникам) 97 
дітей.
Евакуйовано 121 дитину, з них у 
межах України – 121 дитину.




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32

