
НАЦІОНАЛЬНА 
ПОЛІЦІЯ

ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА 
БАШТАНСЬКОГО 

РАЙОННОГО
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУНП

В МИКОЛАЇВСЬКІЇ 
ОБЛАСТІ 

ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ



01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

15 756
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

СЕРЕДНІЙ ЧАС ПРИБУТТЯ 
НАРЯДУ НА МІСЦЕ ПОДІЇ 
СТАНОВИТЬ 20 ХВИЛИН 43.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ11132

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1206
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

7493

255 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

5 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- у місті - 7 хв 31 сек;

- у районі – 19 хв 30 сек.

У відділі та підпорядкованих  підрозділах 
створено п’ять СОГ та 6 нарядів ГРПП

всі працюють цілодобово,

 

Швидкість прибуття поліції на 
місце події

Пограбування – 0,2 %

Розбої – 0,08 %

Крадіжки – 19.7 %

Хуліганство – 0,2 %

Викрадення автомобіля – 0,7 %

Шахрайство – 19 %

Побиття  –  8.6 %

Сімейне насильство – 1.1 %

Структура повідомлень за видами



02 Безпечні 
дороги



Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- 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.

- Спільні з громадськістю рейди проти 
порушників правил паркування.

Заходи з покращення ситуації 
(саме поліція, у співпраці)

60% ЛЕГКОВІ

34% ВАНТАЖНІ

6% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-2
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

326
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛИХ ОСІБ

ЗАГИНУЛИХ ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛИХ ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)404

14

28

131

2

14

ВИКРАДЕНЯ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби

1. Дільниця траси національного значення 
H-11 Казанківська ОТГ с. Михайлівка
2. Дільниця траси національного значення 
H-11 Інгульська  ОТГ с. Мар’ївка
 



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

29.08.2022 о 19:27 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.08.2022 о 19:23 за 
адресою: Березнегуватський район смт Березнегувате, вулиця 1 Травня буд.10, що між 
автомобілем Жигулі 69752МА та мотоциклом Спартак чорного кольору, без номерів, 
сталося ДТП. Потерпілий Т. 1990 р.н., з діагноз перелом лівої гомілки та коліного лівого 
суглоба, а також підпитанням лівої шийкі бедра було даставлено до закладу медичної 
допомоги .
Пригоду зареєстровано до журналу обліку Баштанського відділу поліції за № 4507 від 
29.08.2022.
Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила доправлення постраждалого до 
лікувального закладу, оформила ДТП.
У ході розслідування з’ясовано обставини події, установлено винуватців,
підготовлено матеріали справи та передано до суду для розгляду та прийняття рішення.

- проведення робочих зустріч щодо змін у 
транспортній інфраструктурі міста, 
облаштування парковочних місць ; 
-проведення працівниками поліції лекцій, 
відкритих уроків у закладах освіти, з 
правил безпеки дорожнього руху.
Звернутися місцевих органів влади щодо: 
- відновлення дорожньої розмітки на 
дорогах, пішохідних переходах, біля 
навчальних закладів;
-відновлення пошкодженого 
асфальтового покриття з вибоїнами;
- розроблення пропозицій щодо 
розміщення  додаткових зон паркування 
автотранспорту в центрі міста, поблизу 
ринків, магазинів;
- визначення додаткових місць для 
встановлення обмежувачів швидкості 
(так званих “лежачих  поліцейських”);
- відновлення тротуарів в населених 
пунктах по вулицях з інтенсивним рухом, 
де пішоходи вимушено рухаються по 
дорозі.

Що треба зробити 
для покращання безпеки руху 
в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО, НАНЕСЕННЯ  ТУ

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?

10 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

10

1016

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

3 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

 

3

 
4



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Центр міста.
Вул. Польова
Вул. Московська

 

 

 

- Відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини.

- Завернутись до місцевої влади з 
клопотанням про встановлення камер 
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

03.01.2022  за адресою: Баштанський район с. Інгулка, вулиця Поперечна буд.14, до 
Баштанського РВП надійшла заява від мешканця с. Інгулка Баштанського району гр. Г. 
1983 р.н., про те, що  невідома особа з гардеробу його житлового будинку, викрала 
зимову куртку.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) 
Кримінального кодексу України. 
Працівники поліції оперативно прибули на місце події, опитали потерпілого та по 
гарячих слідах затримали підозрюваного. На сьогодні досудове слідство закінчено, 
пред’явлено обвинувачення, матеріали передано 
до суду. Майно вилучено та після розгляду справи буде повернуто потерпілому.

 



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
АЛКОГОЛЕМ

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв.
Діяльність припинено, 
партію контрафактного 
алкоголю вилучено.
З незаконного обігу 
вилучено 44 кг  
наркотичних речовин. 

- Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням.

- Збільшити кількість 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;
- розважальні заклади 
(кафе, бари).

У районі на обліку поліції 
перебувають 454осіб.
Серед них:
- 179 раніше засуджених;
-  257 домашніх насильників;
 - 18 особ під адміністративним 
наглядом;

Протягом звітного періоду:
- здійснено 4578 відвідувань за 
місцем проживання;
- проведено 
4578 профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

17
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

66

81
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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.
 - Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства

2 ВЗЯТО ПІД ВАРТУ

РОЗКРИТО

РОЗКРИТО КРАДІЖОК 
ОСОБИСТОГО МАЙНА

45

74

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО40

229

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон

45

- 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



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.

Що треба зробити?

Надіслано 152 запитів до банківських 
установ у рамках розслідувань.

Надіслано 37 запитів до мобільних 
операторів.

Розміщено 12 повідомлень в 
соцмережах з інформацією, як не 
стати жертвою злочину.

Розміщено 15 повідомлення в ЗМІ з 
інформацією, як не захистити себе 
від шахраїв.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Проведено 234 зустрічі з мешканцями 
району для роз’яснення ризиків, за яких 
можна стати жертвою злочину.

Проведено 156 профілактичних 
відпрацювань пунктів прийому 
вторсировини, ломбардів та місць 
можливого збуту викраденого майна.

З метою профілактики перевірено 34 
осіби раніше судимих за злочини 
майнового характеру.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

Складено 80 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 80;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 32;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 4;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 5;
- стосовно неповнолітніх – 5.
Розшукано 16 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 16 лекцій і бесід на правову 
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

28 квітня 2022 року о 16:39, надійшло повідомлення від 
медпрацівника, що 28 квітня 2022 року близько 13:05, в с. 
Привільне Баштанського району по вул. Перемоги, 145, 
неповнолітній М.  2006 р.н., учень 9 класу Привільнянської 
ЗОШ під час руху на власному мотоциклі марки «Shineral X-
Trail TROFI 250», без номерного знаку, не впоравшись з 
керуванням впав з мотоциклу, в результаті чого отримав 
тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ, перелом основи черепа, 
кома, стан тяжкий, від отриманих тілесних ушкоджень  
померла. 

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

13

ВИПАДОК ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

17

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

16

13

2

4
- 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?



06 Домашнє
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Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

561

561

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

222

40

- 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

- Запущено в додатку Telegram чат-бот «Стоп 
насильству».

- Створені «гарячі лінії».



07 Зброя, 
вибухівка



Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

63
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

53 20 кг 58

- 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

3863 1 107 1
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

10

2343
31

- 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 
ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

74 
МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

118

833
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

334 Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

 

    Відповідно до закону України «Про національну 
поліцію», 1 раз на півріччя начальник 
Баштанського РВП інформує населення про стан 
криміногенної обстановки в Баштанському районі 
    Керівництво Баштанського РВП приймає участь 
у проведенні спільних нарад, які проводяться 
органами державної влади та самоврядування, а 
також надсилає своїх представників для участі в 
сесіях  Баштанської міської та Баштанської 
районної ради, у засіданнях комісій при 
керівництві Баштанської РДА.
    Представники Баштанського РВП під час 
проведення сесій Баштанської районної, міської 
ради  вносять свої пропозиції з питань, що 
стосуються розробки та впровадження заходів, 
спрямованих на забезпечення публічної безпеки 
та порядку, захисту громадян від злочинних 
посягань.
    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

308
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції  
залучались до несення служби під 
час забезпечення  охорони публічної 
безпеки та  порядку під час дії 
воєнного стану, конвоювання 
спецконтингенту.

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

З початку 2022 року 
у відділі поліції працювали 
2 прикомандированих 
поліцейських з інших ОВС.

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

175
ЧОЛОВІКИ

63

212
ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 66 
працівників (21,7%).

Найбільше не вистачає 
дільничних, що створює 
додаткове навантаження на 
працівників – один дільничний 
обслуговує понад 9 тис. 
населення.

За звітний період звільнено 10 
осіб, з них 4 – за власним 
бажанням,  6 – за порушення 
дисципліни.

Відправлено на навчання 
12 кандидатів.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 37 працівників. Серед них:

29 – за порушення службової дисципліни;

5 – за порушення обліково-реєстраційної 
дисципліни;

3 – за невиконання вимог кримінального 
процесуального законодавства.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 11 працівників поліції. 
Серед них:
11  – за сумлінне виконання службових 
обов'язків.
Серед заохочень –  відзнаки НПУ, почесні 
грамоти, подяки від керівництва органів 
влади та місцевого самоврядування 
Баштанського району Миколаївської області 

Нагороджено, заохочено. За 
що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

Надати пропозиції про внесення у 2023 
році змін до Районної комплексної 
програми профілактики злочинності та 
Програм ОТГ щодо придбання 
автотранспорту для дільничних; 
- придбання  житла для  дільничних 
офіцерів поліції Баштанського РВП;
 забезпечення  житлом  працівників 
Баштанського РВП;
- передбачити в бюджетах ОТГ 
фінансування на обладнання 
поліцейських станцій, у відокремлених 
приміщеннях сільських рад, 
старостинських округів.
- забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах із запобігання шахрайству, 
скоєнню домашнього насильства .
- залучити кошти з бюджету району на 
енергозбереження та покращення 
матеріально-технічного забезпечення  
адмінбудівель Баштанського районного 
відділу поліції.

Як планується вирішувати 
проблеми?

1. Оновлення автотранспорту, та 
придбання автомобілів 
для роботи дільничних офіцерів 
поліції у віддалених населених 
пунктах.

2. Створити й обладнати поліцейські 
станції.

3. Удосконалити навички працівників 
поліції з  проекту «Поліцейський 
офіцер громади».

3. Суттєвого покращення матеріально-
технічного забезпечення 
Баштанського районного відділу 
поліції за рахунок коштів 
держбюджету України та за 
допомогою виділення  коштів з 
бюджету місцевих органів 
самоврядування. Зокрема, для 
енергозбереження, придбання 
меблів та оргтехніки, 

4. Вирішити питання житла для сімей  
працівників відділу.
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Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

335
КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОВАДЖЕНЬ ЗА ФАКТАМИ 
ВЧИНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ ЗЛОЧИНІВ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

рф ТА ЇХ ПОСОБНИКАМИ

Військовослужбовців рф 
затримано у порядку ст. 208 КПК 
України

Кримінальних проваджень в 
яких особам повідомлено про 
підозру12

- порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) – 306;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 ККУ) – 26;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської 
федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 ККУ)- 3.  

з них:

12

Колабораційна діяльність

Розпочато 3 кримінальних 
проваджень за ст. 436-2 ККУ, з 
яких у 4 особам повідомлено 
про підозру та 4 кримінальних 
проваджень данної категорії 
скеровано до суду.



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

З 10.11.2022 ЗСУ звільнено 41 
населений пункт Баштанського 
району.
З 18.11.2022 повністю відновлено 
роботу ВП № 2 Баштанського РВП 
ГУНП в Миколаївській області 
(м. Снігурівка). 
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 41 
деокупованих населених пунктах району 
(проживає орієнтовно 19245 цивільних 
громадян)

1114
осіб перевірено на причетність до колабораційної, диверсійної 
діяльності спрямованої проти України

4 осіб виявлено, які ймовірно співпрацювали з окупаційною владою



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

 219

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

38

Кримінальних проваджень в 
яких особам повідомлено про 
підозру

20

Кримінальних проваджень 
скерованих до суду

З 24.02.2022 року по 
31.12.2022 розпочато 
досудове розслідування 217 
крадіжок та 2 грабежів.
У вчиненні майнових злочинів 
в умовах воєнного стану осіб 
злочинців повідомлено про 
підозру у 37 кримінальних 
провадженнях за фактами 
вчинення крадіжок, 37 – 
скоєння грабежів, 1.



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

У наслідок обстрілів та бойових 
дій на території області:

4 дітей загинуло 15 дітей травмовано

У період з 24.02.2022 по 31.12.2022 до Баштанського РВП та його 
підпорядкованих підрозділів надійшло:

31 звернення про безвісне зникнення 41 дитини

Ужитими заходами 

40 дітей розшукано

 З початку війни із закладів
різних типів, форм власності та
підпорядкування на цілодобове
перебування повернуто батькам
(законним представникам) 14
дитини.

Евакуйовано 11 дітей, з них за
межами України – 11 дітей.
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